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Váš dopis ze dne 19. listopadu 2020

V Praze dne 27. listopadu 2020

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

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

Vážený pane Žejdle,

dne 11. 11. 2020 jste podal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou

Ministerstvu zdravotnictví téhož dne a evidovanou pod

Poptával jste jejím prostřednictvím následující informace: „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.“

V reakci na písemnost ze dne 13. 11. 2020 jste

v dopisu ze dne 19. 11. 2020 konstatoval, že se Vám odpověď ministerstva jeví jako

nedostatečná a zopakoval jste svůj dotaz, „kolik je v České republice evidováno úmrtí

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

COVID 19.“

Podle analýzy, která byla ze strany Úřadu zdravotnických informací a statistiky

zpracována až poté, co Vám byla odeslána písemnost

ze dne 13. 11. 2020, a jejíž závěry byly dne 25. 11. 2020 prezentovány na tiskové

konferenci ministra zdravotnictví, bylo onemocnění COVID-19 v prvním pololetí roku 2020

příčinou 27 % úmrtí mezi nakaženými (u 19 % případů úmrtí byl prokázán výlučný vliv

pouze onemocnění COVID-19), u 64 % úmrtí byl zjištěn souběh COVID-19 a chronického
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onemocnění a u 9 % úmrtí se vliv COVID-19 neprokázal.

Dle předběžných výsledků ve druhém pololetí roku 2020 bylo onemocnění COVID-19

příčinou 36 % úmrtí mezi nakaženými, u 57 % úmrtí byl zjištěn souběh COVID-19

a chronického onemocnění a konečně u 7 % úmrtí se vliv COVID-19 neprokázal.

Informací, u kolika z prokázaných úmrtí byla provedena zdravotní pitva, ministerstvo

nedisponuje, lze však obecně konstatovat, že analýza za 1. pololetí 2020 registruje 7,9 %

pitvaných zemřelých, data dostupná data ve 2. pololetí pak ukazují 7 % četnost pitev.

Shora uvedené procentuální zastoupení souvislosti úmrtí s COVID-19 bylo nicméně

zjištěno na základě údajů uvedených v Listech o prohlídce zemřelého. K tomu bude patrně

nutná validace těchto údajů, vyžadující v řadě případů přístup do individuální zdravotnické

dokumentace a její detailní analýzu.

S ohledem na výše uvedené považujeme všechny Vaše dotazy za zodpovězené a Vaši

žádost ze dne 11. 11. 2020 i podání ze dne 19. 11. 2020 za vyřízené.

S pozdravem

Příloha 1
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