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Váš dopis ze dne 22. října 2020

V Praze dne 3. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 22. října 2020, evidované pod č. j.: kterou jste

požadoval odpovědi na následující otázky (cituji):

1) Dle stránek https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 bylo k 21.10.2020

v ČR evidováno kumulativně 1787 úmrtí „v souvislosti s onemocněním COVID-19“.

Byla všechna tato úmrtí v příčinné souvislosti s onemocněním COVID-19 (t. j. že

COVID-19 je základní příčinou úmrtí, nebo rozhodující komplikací k primární

diagnóze)? Jestli ne, kolik z těchto úmrtí bylo v příčinné souvislosti s onemocněním

COVID-19?

2) Dle výše uvedených stránek bylo k 21.10.2020 v ČR evidováno 735 osob

s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 hospitalizovaných „v těžkém

stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí (UPV, ECMO)“. Kolik osob bylo v takovém

stavu (ale samozřejmě bez COVID-19) v ČR hospitalizováno ve srovnatelném

období (denní průměr za celý říjen) průměrně v několika (3 - 5) posledních letech?

3) Dle výše uvedených stránek bylo k 21.10.2020 v ČR provedených celkem

1.929.608 testů na COVID-19. Kolik bylo celkem testováno individuálních osob?

4) U kolika osob v ČR vyléčených z COVID-19 jsou evidována vážná dlouhodobá

poškození organismu (plíce, srdce, mozek...) v důsledku COVID-19?

5) Dle výše uvedených stránek bylo k 21.10.2020 evidováno kumulativně 208.914

osob pozitivně diagnostikovaných na COVID-19. Kolik z těchto osob bylo

prokazatelně nakažených opakovaně (tzn. po prokázaném uzdravení byli opět

pozitivně diagnostikovaní na COVID-19)?

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.czä



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

4277 ”a *Z va ČESKÉ REPUBLIKY

6) Dostávají (ať už od státu, kraje, nebo zdravotní pojišťovny) poskytovatelé

zdravotní péče (zejména veřejní - fakultní, krajské nemocnice apod.) zvláštní

(tzn. je vázaná pouze na tuto diagnózu) platbu za každého (nebo za počet)

hospitalizovaného pacienta pozitivně diagnostikovaného na COVID-19? Jestli ano,

jaká je výše této platby?

V bodech 1), 2), 3), 4) a 5) rovněž poskytnutí informací k aktuálnímu stavu;

Vám sděluji následující:

K bodům 1), 2), 3), 4) a 5)

Oblast sběru dat včetně informací o úmrtí pacientů v souvislosti s COVID-19 se

bezprostředně týkají metodiky sběru dat Informačního systému infekční nemoci (ISIN),

který je plně v působnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Vaši žádost formulovanou dle zákona č. 106/1999 Sb. tak nezbývá, než odložit dle

ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt

žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

K bodu 6)

U případů hospitalizace s diagnózou COVID-19 se nad rámec běžné úhrady

za hospitalizaci navyšuje úhrada poskytovateli akutní lůžkové péče o 2 331 Kč za každý

vykázaný ošetřovací den na standardním lůžku (pacienti s lehkým průběhem),

za intenzivní ošetřovací den na JIP (pacienti s těžkým průběhem nejčastěji na umělé plicní

ventilaci nebo mimotělním oběhu ECMO) se navyšuje úhrada nad rámec běžné úhrady

za hospitalizaci COVID-19 pozitivního pacienta o 59 064 Kč. Toto platí pro všechny

poskytovatele akutní lůžkové péče (nemocnice státní, krajské i soukromé) a je hrazeno

zdravotní pojišťovnou bez limitů. Toto navýšení je určeno na kompenzaci zvýšených

osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty

s onemocněním COVID-19.

S pozdravem
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