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Váš dopis ze dne 11. listopadu 2020

V Praze dne 13. 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 11. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

žádal následující informace (cituji):

1. Kolik je v České republice evidováno úmrtí s příčinou smrti COVID 19. Ne

v souvislosti, ale kde je skutečnou příčinou smrti nemoc COVID 19.

2. U kolika z těchto prokázaných úmrtí byla provedena zdravotní pitva.

3. Pokud u některých úmrtí nebyla provedena zdravotní pitva a je u těchto úmrtí

evidována příčina smrti COVID 19, jakým způsobem byla příčina smrti COVID 19

prokázána.

4. Pokud má tyto informace jiný státní orgán, uveďte jaký;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1 a č. 2

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje otevřená data v souvislosti s onemocněním COVID

19 na svých webových stránkách, viz např. https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19 . Co do Vašeho dotazu v bodě 1), resp. 2), Ministerstvo

takovýmto údajem nedisponuje, uvedenou informací by případně mohl disponovat subjekt

od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky.

K bodu č. 3

Informace o úmrtí v souvislosti s COVID 19 je blíže popsáno v materiále, který Vám

zasílám v příloze č. 1. Pokyny ke způsobu vyplnění úmrtního listu jsou obsahem vyhlášky

č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování

a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem

mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce

zemřelého), kterou připojuji v příloze č. 2.
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K bodu č. 4

Viz ad 1) a 2).

S pozdravem

Přílohy (2) Dle textu
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