
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

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 27. 8. 2021, evidované pod č. j.: xxx, ve věci: „1) Kolik dětí 

ve věku 0–18 let bylo od začátku epidemie v ČR nakaženo onemocněním covid-19?; 2) 

Kolik dětí ve věku 0–18 let muselo být v souvislosti s covid-19 hospitalizováno?; 3) Kolik 

dětí ve věku 0–18 let zemřelo na nemoc covid-19, případně na komplikace nemocí 

způsobené?; 4) Kolik dětí ve věku 0–18 let postihla komplikace PIMS-TS?“, Vám 

sdělujeme následující: 

 
Předně je nutné uvést, že informací se pro účely zákona InfZ rozumí jakýkoliv obsah 
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo 
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.  Informační povinnost 
povinných subjektů v režimu InfZ se dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje na 
žádosti, které se týkají právního názoru Ministerstva zdravotnictví, dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací.  
 
 
Ad 1–3: Všechny Ministerstvu zdravotnictví dostupné a pravidelně aktualizované 
statistiky k onemocnění COVID-19 jsou veřejně přístupné na internetových stránkách. 
V části věnované úmrtí v důsledku onemocnění COVID-19 je pak pro vyjasnění 
napsáno, že „Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 po jednotlivých dnech 
zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 (metodou 
PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci 
hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění 
oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických 
stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. 
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 02.09.2021 08:02.“ 

Daná problematika se pak detailně zkoumá a zpracovává zpětně, přičemž za rok 2020 
byla koncem června prezentována na společném vystoupení zástupců Českého 
statistického úřadu a Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdůvodnění toho, 
jak celý proces zjišťování příčin úmrtí probíhá, jak na něm participují obě zmíněné 
instituce, proč jsou výsledky k dispozici s takovým zpožděním a proč nejsou ani v tomto 
okamžiku výsledky v celém detailu publikovány, je vysvětleno jak v tiskové zprávě, tak 
podrobněji i v prezentacích obou institucí. Vše je veřejně přístupné veřejnosti na 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
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https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_priciny_smrti_covid_19_prezentace.pdf/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-byl-vloni-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti
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internetových stránkách a z prohlášení zástupců obou institucí je rovněž zřejmé, že 
i další zjištění, jako i šetření za rok 2021 budou v momentě dokončení rovněž 
publikovány na stránkách ČSÚ a ÚZIS ČR1. 
 
Ad 4: Dle dostupných informací ze Státního zdravotního ústavu je v ČR je popisována 
incidence KD cca 1,6/100 000 dětí mladších 5 let. K tématu si dovolujeme připojit 
i článek vědců z Iniciativy Sníh z února letošního roku. 
 
Nad rámec výše uvedeného doporučujeme žádosti v režimu InfZ vždy adresovat těm 
povinným subjektům, v jejichž gesci je předmětná agenda. V oblasti zdravotnických 
statistik je to Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, v oblasti obecných statistik 
je to Český statistický úřad, v oblasti hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků je to 
Státní zdravotní ústav. Všechny uvedené instituce rovněž dle InfZ zveřejňují všechny 
odpovědi2. 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS ČR“ nebo „Ústav“) je 
organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. 
Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického 
informačního systému (NZIS). ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje 
úlohu správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). Osobní údaje z NZIS neposkytuje žádným dalším subjektům, 
s výjimkou případů stanovených explicitně zákonem (např. § 8 odst. 5 zákona 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád). Ústav je součástí státní 
statistické služby (jako organizační složka státu pověřená Ministerstvem zdravotnictví 
k plnění svých úkolů) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracuje s orgány státní statistické 
služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS 
a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a spolupracuje s provozovateli 
informačních systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. Ústav se řídí principy, které 
jsou obsaženy v tzv. Kodexu evropské statistiky, který představuje společný souhrn 
evropských norem určený statistickým orgánům a celému Evropskému statistickému 
systému a jehož cílem je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Tyto zásady 

 

1 „Vzhledem k výjimečnému počtu úmrtí v roce 2020, který nepochybně souvisí s epidemií covid-

19, má velký význam rozbor příčin úmrtí u covid-19 pozitivních pacientů. Ústav zdravotnických 

informací a statistiky (ÚZIS ČR) shrnul základní výsledky analýz mortalitních dat za rok 2020, 

jejichž detailnější publikace bude následovat.“ 

2 Ev. rovněž i SÚKL - Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) 

http://www.szu.cz/tema/prevence/vzacny-zanetlivy-multisystemovy-syndrom-deti-pims-paediatric?highlightWords=pims-ts
https://www.iniciativa-snih.cz/deti-a-covid-19-rizika-a-nasledky/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--informace-zverejnovane-podle-zakona-106-1999-sb
https://www.czso.cz/csu/czso/informace_zverejnovane_podle_zakona_106_99
http://www.szu.cz/poskytnuti-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem?highlightWords=106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis
https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#f2677889
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#f2677889
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-89
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
https://www.sukl.cz/sukl/informace-poskytnute-na-zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb-o-3
https://www.sukl.cz/sukl/informace-poskytnute-na-zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb-o-3
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se týkají, mimo jiné, profesionální nezávislosti, ochrany důvěrnosti, spolehlivosti dat, 
jejich přesnosti, včasnosti, dochvilnosti, dostupnosti, srozumitelnosti, jasnosti, 
srovnatelnosti a soudržnosti. Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, odbornými 
lékařskými společnostmi, sdruženími lékařů, zdravotními pojišťovnami a dalšími 
organizacemi na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. V oblasti 
zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav zejména 
s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je předkladatelem 
oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

SZÚ – Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho 
postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a opatřením ministryně zdravotnictví č.j.: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním 
orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika 
České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha. V § 86 citovaného zákona 
se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro 
ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany 
veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, 
k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného 
zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro 
zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je 
oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky 
a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících 
onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření 
infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, 
o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii 
drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 


