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Váš dopis ze dne 16. března 2020

V Praze dne 31. března 2020

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 16. března 2020, evidované

ve věci dotazu

„proč nezveřejňujete podrobné statistiky testovaných a potvrzených nákaz virem SARSCoV-2

v detailnější struktuře,

tedy nikoli

pouze

za ČR a

kraje,

ale také

za okresy

a obce/městské části“ a dále jste žádala o aktuální zveřejňování následujících údajů:
- počet nakažených v ČR celkem,
- počet nakažených dle krajů s uvedením počtu pro každý kraj zvlášť,
- počet nakažených dle okresů s uvedením počtu pro každý okres zvlášť,
- počet nakažených dle obcí či městských částí s uvedením počtu pro každou obec
či městskou část zvlášť, a to vždy nejpozději k 8. hodině ranní dne následujícího po dni,
k němuž se uvedená data vztahují, formou přístupnou pro získávání informací občany bez
zvláštního

technického

vybavení

(tedy

např.

formou

interaktivní

webové

mapy,

strukturovaného XLS souboru, dostupných bez jakéhokoli zvláštního oprávnění nad rámec
běžné

internetové komunikace)

a

formou přístupnou

pro

další

technické zpracování

(formát CSV apod.)., Vám sděluji následující:

K Vašemu

dotazu ve věci

zveřejňování podrobných statistik uvádím,

že

Ministerstvo

zdravotnictví zveřejňuje aktualizované vybrané statistické údaje na webových stránkách
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19,

a

to

včetně

celkem, počtu nakažených dle krajů – pro každý kraj zvlášť.
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Vyřizuje: odbor Kanceláře ministra

počtu
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Bližší informace, tj. počty nakažených dle okresu čí další vybrané informace k onemocnění
COVID-19,

které

mohou

být

zveřejněny,

jsou

na webových stránkách jednotlivých krajských
k dispozici

např.

na

webových

pak

pro

větší

přehlednost k dispozici

hygienických stanic, jejichž seznam je

stránkách

Ministerstva

zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienickestanice_18604_4122_1.html.
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