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Váš dopis ze dne 6. ledna 2021

V Praze dne 25. ledna 2021

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 6. ledna 2021, evidované pod č. j.: kterou jste požádal

o následující informace:

1) Počty žádanek na RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 za časové

období, které mate k dispozici, nejlépe počet žádanek vždy za 1 den. Údaje prosím

od zahájení testování do data zpracování mojí žádosti.

2) Informaci, kde jsou tato data zveřejněna a pokud nejsou, proč je nezveřejňujete,

protože jsou naprosto zásadní pro predikci vývoje epidemie;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

V příloze Vám zasílám předmětnou datovou sadu.

K otázce č. 2

MZ ČR pravidelně zveřejňuje vybrané informace na svých webových stránkách zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-

19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19, konkrétně

datové sady pro veřejnost pak zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19 .

Co do zbytku Vašeho dotazu uvádím, že žádost o sdělení proč vybraná data zveřejněna

nejsou, je totiž svojí povahou dotazem na názor ministerstva, pročež je třeba rozhodnout

o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4
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zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého se povinnost poskytovat informace dotazů

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací netýká.

Závěrem, přijměte prosím naši omluvu za prodlení v odpovědi. V tuto chvíli je úřad

skutečně plně vytížen v souvislosti s extrémním nárůstem podání reagujících

na současnou situací a není tak v personálních možnostech úřadu vyřizovat podání

ve všech případech v řádných lhůtách. Věřím, že přijmete mé vysvětlení s pochopením.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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