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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

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 22. 7. 2021, evidované pod č. j.:, ve věci úmrtí v důsledku Covid-19, Vám sdělujeme následující:
Kolik osob zemřelo v r. 2020, které byly v době úmrtí zároveň pozitivní na nemoc Covid 19. 
Celkem bylo za rok 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s COVID-19. Z toho 11 968 záznamů bylo průběžně hlášeno poskytovateli zdravotních služeb do centrálního systému pro řízení epidemie a 5 267 záznamů bylo doplněno následně (úmrtí mimo nemocnice, zpětné dohlášení dat, pitvané případy apod.). Provedené validace a vyhodnocení příčin smrti prokázaly, že v 10 539 případech úmrtí, tedy u 61,1 %, byl COVID-19 také jeho základní příčinou.
Podrobnosti jsou uveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu. Nad rámec uvedeného přikládáme Mezinárodní pokyny pro certifikaci a klasifikaci (kódování) onemocnění COVID-19 jako příčiny úmrtí. Metodika definuje, která úmrtí jsou vykazována a zároveň celý postup vykazování sjednocuje v mezinárodním kontextu.
Kolik osob zemřelo v r. 2021, které byly v době úmrtí zároveň pozitivní na nemoc Covid 19. 
Kumulativní přehledy, vč. úmrtí jsou dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
U kolika osob zemřelých v r. 2020 byla nemoc Covid 19 hlavní primární příčinou úmrtí. 
Dtto 
U kolika osob zemřelých v r. 2021 byla nemoc Covid 19 hlavní primární příčinou úmrtí. 
Dtto 
Jaký je průměrný věk zemřelých v případech, kdy hlavní primární příčinou smrti bylo onemocnění Covid 19, a to v období r. 2020. 
Dtto 
Jaký je průměrný věk zemřelých v případech, kdy hlavní primární příčinou smrti bylo onemocnění Covid 19, a to v období r. 2021. 
Dtto 
Pro r. 2021, který stále probíhá, uveďte prosím nejaktuálnější dostupný údaj a informaci k jakému datu je vztažen.
Dtto 

Nad rámec výše uvedeného si dovoluji informovat, že povinnost poskytovat informace dle InfZ se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací..  Současně si dovoluji informovat, že dle § 14, odst. 2, fyzická osoba ve své žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště. Pro budoucí možnou komunikaci s orgány veřejné či ústřední správy v režimu InfZ si dovoluji poskytnout doporučený vzor žádosti, který obsahuje všechny povinné náležitosti.

S pozdravem
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elektronicky podepsáno
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