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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle $ 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav obdržel dne 12. červenec 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). K Vaším otázkám ve

znění:

1) „Má Vášústav informace o počtech provedenýchpitev zemřelých pacientů, kteří bylypozitivně testování na Covid-

19? Pokud ano, v kolikapřípadech bylo onemocnění Covid-19 hlavnípříčinou úmrtí?

2) Dá se zPCR testu určit, zdaje pozitivně testovaná osoba skutečně infekční? Pokud se dá infekčnost určit, musí

pozitivně testovaná osoba, která ovšem není infekční do karantény?

3) Je znám věk bospitalizovaných pacientů a zemřelých za období březen 2020 — červenec 2021? Pokud ano,jsou

tato data volnkě dispozici?

4) Dle údajů na stránkách MZ CR se dé urtit, že např. dne 26. 6. 2021 bylo otestováno 2805 osob x důvodu

diagnostické indikace, dále Ó311 osob z důvodu epidemiologické indikace a 39187 osob z důvodupreventivní a

plošné indikace. V tento den byl denní počet 68 pozitivně testovaných osob. Zajímá mě, zda Váš ústav má

informace o tom, kolik pozitivně testovaných osob bylo testováno % důvodu diagnostické indikace, kolik

z epidemiologické a preventivní plošné indikace? Pokudjsou Vám tyto údaje známy, jsou volněpřístupná tato

data?“

sdělujeme, že informacemi k otázkám č. 1), 3) a 4) Státní zdravotní ústav nedisponuje ani nemá

povinnost disponovat. Uvedené nespadá do působnosti Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotní

ústav dle ustanovení $ 2 odst. 1 InfZ je jako povinný subjekt povinen poskytovat informace vztahující se

k jeho působnosti, která je uvedena v souladu s $ 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů, ve statutu Státního zdravotního

ústavu.

K otázce č. 2) Státní zdravotní ústav sděluje, že z PCR testu je možné do určité míry infekčnost určit, ale

interpretačně to není snadné, z jednoho vyšetření to obvykle nejde. Infekčnost lze v daném okamžiku

odvodit z výsledků PCR, ale bez sledování v čase, na základě jednoho stanovení, a bez doplňujícího údaje

o stavu protilátkové imunity nelze přesně určit.
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S ohledem na výše uvedené se v souladu s $ 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost odkládá.

Nad rámec výše uvedeného si Vás dovolujeme odkázat na Ústav zdravotnických informací a statistiky

ČR, Český statistický úřačdi na zdravotní pojišťovny.
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