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Váš dopis ze dne 22. listopadu 2020
V Praze dne 4. prosince 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podané dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Podáním ze dne 22. listopadu 2020 (doplnění Vaší žádosti ze dne 18.11. 2020, resp.

21.11.2020), evidovaným pod jste dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

požádal o následující informace:

1) Kolik lidí zemřelo v roce 2019 v ČR (zvlášť) na: rakovinu, infarkt, mozkovou

mrtvici, cukrovku, chřipku?

2) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR (zvlášť) na: rakovinu, infarkt,

mozkovou mrtvici, cukrovku, chřipku?

3) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR - pouze na Covid 19?

4) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR - s Covidem 19, tedy i na další

nemoci?

5) Kolik operací srdce bylo provedeno v roce 2019 v ČR?

6) Kolik operací srdce bylo provedeno od března do listopadu 2020 v ČR?

7) Kolik lůžek intenzivní péče je v současnosti obsazeno nemocnými na covid?

8) Kolik operací srdce bylo kvůli nedostatku lůžek v nemocnicích odloženo?

9) Kolik druhů povolených vakcín v současnosti existuje v ČR?

10) U kolika procent očkovaných se vyskytli nežádoucí reakce, případně u kolika

očkovaných došlo k trvalým škodám, nebo úmrtí?

11) Kolik bylo provedeno pitev zemřelých čistě na Covid-19 pro účely výzkumu a

vyučování v ČR?
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12) Kolik bylo provedeno testů dětí na Covid-19 – od MŠ po ZŠ - s jakým

výsledkem? Kolik z nich zemřelo na Covid-19? Kolik jich bylo hospitalizováno v

nemocnicích a kolik z nich na JIP – vše od března do října 2020?

13) Jak je kontrolována kvalita a spolehlivost různých testů na Covid-19? Existují

svědectví, kdy na stejném místě, v jednom dnu, u stejné osoby, bylo dosaženo

rozdílných výsledků?!

V této souvislosti Vám sděluji následující:

Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v bodech č. 1), č. 2), č. 5), č. 6), č. 8), č. 9),

č. 10), č.11) a č.12) nezbylo, 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. V této souvislosti Vám byl odeslán dopis

ze dne 26. listopadu 2020.

Co do zbývajících bodů Vaší žádosti Vám sděluji:

K bodu č. 3 a 4

V prvním pololetí v 27% případů nastalo úmrtí v přímé souvislosti s COVID-19, u 19%

případů úmrtí byl prokázán výlučný vliv pouze nemoci COVID-19. Naopak přibližně u 9%

případů byl příčinou jiný akutní stav (např. vnější příčina, infarkt myokardu) a nebyla

prokázána souvislost s COVID-19. Značná část zemřelých (64%) vykazovala řadu

komorbidit, která průběh nemoci komplikovala. U této skupiny je vyhodnocení základních

příčin smrti velmi obtížné, a proto tyto záznamy budou podrobeny další analýze klinickým

expertním týmem a bude provedena kontrola zdravotnické dokumentace.. Za období září

– listopad nejsou dosud dohlášeny všechny záznamy a listy o prohlídce zemřelých (LPZ),

analýza není uzavřena. Pilotní analýza 2 268 záznamů o úmrtí potvrdila závěry analýzy za

1. pololetí následovně cca 36% úmrtí v souvislosti s COVID-19, cca 57% vliv kombinace

vážných chronických nemocí a COVID-19 a cca 7% úmrtí z jiné příčiny, bez souvislosti s

COVID-19. V této souvislosti přikládám prezentaci k této problematice a dále pak

dokument „Mortalitní data, kódování a vymezení úmrtí na COVID-19“ k doplnění

problematiky.

K bodu 7

Podle údajů obdržených dne 19.11.2020 (obsahují data k 18.11.2020, tj. k datu prvního

podání Vaší žádosti, která byla následně doplněna) bylo na JIP hospitalizováno 1004

pacientů, tj. byl obsazen identický počet lůžek, tj. 1004.

Nad rámec Vaší otázky doplňuji, že přehledy lůžkové péče (včetně vývoje v čase)

naleznete zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/kapacity-luzkove-pece .
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K bodu 13

Zapojené laboratoře deklarují, že používají CE IVD certifikovaná diagnostika, tedy že

dodržují certifikované metodiky. Všechny laboratoře mají povinnost se zúčastnit Externího

hodnocení kvality pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2. Rozdílný výsledek může být

způsoben více faktory, nemusí tedy záviset jen na použitém testu, velmi záleží také na

provedení odběru materiálu a lokalitě, z které byl tento proveden. Mikrobiologické

vyšetření je ovlivněno i tím, že zjišťujeme přítomnost mikroorganismu v biologickém

materiálu, nikoliv např. chemické látky, jejichž hladina je stabilnější.

S pozdravem

Přílohy (2)
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