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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 21. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 
1. Je v ČR sledován počet lidí, kteří zemřeli po propuštění z nemocnice, kde byli původně 

hospitalizováni s covidem-19, např. do půl roku po propuštění (či v jiném časovém 

intervalu - jakém)? Pokud ano, žádám o zaslání těchto údajů (nejlépe do půl roku od 

hospitalizace či propuštění), stačí odkaz. Pokud ne, je MZd známa nějaká studie (např. 

z jiného státu), kolik lidí po propuštění z nemocnice (kde byli hospitalizováni s covidem-

19) zemře do půl roku? Pokud ano, žádám o zaslání výsledků této studie (stačí odkaz). 

2. Je MZd známá americká studie (na toto téma), jejíž výsledky jsou stručně uvedené zde? 

https://twitter.com/streathamdave/status/1462191568388075520?ref_src=twsrc%5Etfw%

7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462191568388075520%7Ctwgr%5E%7Ct

wcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fblisty.cz%2F 

 
K Vašemu dotazu sděluji následující: 
 
Ad 1 
MZ dostupná statistická data jsou pravidelně zveřejňována zde: 

• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-
19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19 

• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ 
V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme 
Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky 
postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady. 
Ad 2 
Ujišťujeme Vás, že odbornici spolupracující s MZ sledují všechny relevantní studie týkající 
se onemocnění COVID 19. 
 
Závěrem si dovoluji požádat Vás o specifikaci dotazu, který uvádíte jako ze strany MZ 
nevyřízený z loňského roku, neboť neevidujeme žádný Váš dotaz dle z.č. 106/1999 Sb. 
jako nevyřízený. 
 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 
v z.  
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