
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

47b' mm 01m Šrubimv: 49/48

I'rnlul 10

Fun IIW Díl

ze 17. 3, 2020

5211703323/2020

\ \ ŘIZL'JE

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle 8 14 odsr. 5 pisu-L C) zák. č. 106 / 1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní magistro,

S rámí zdravotní ústav obdržel dne 17. bíemu 2020 Vaši žádost podle 7ák0n11 Č. 106/1999 sn., o

ksvobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „1an“).

K Vašim požadavkům, vc znění:

Proč a nákaz virem SARSÝCOYÝZ
1) nczv eřejňujctc podrobné statistiky testovaných potvrzcných

v detailnější struktuře, tedy
nikoli

pouze za CR a kraje,
ale také za okresy

a obce/měsmké čásri?

2) Žádám o aktuální zveřejnění následujících údajů

počct nakažený ch V CR culkcnm

pnčct nakažených dle krajů s uvedením počtu pro každý kraj zvlášť,

počet nakažených dle ok rcsű s uvedením počtu pro
každý' < ducs zvlášť,

počet nakažených dle obcí městských částí s uvedením počtu pro
každou obec či městskou

část zvlášť,

žc otázka č„ se statistik v do Státníhosdělujeme, 1, týkající detailnější struktuře, nespadá působnosti

zdravnmího ústavu. Státní zdravotní úsmv dle ustanovení 'š 2 odsL 1 Ian
je jako povinný subjeki povinen

'pnskytovm informacc x zmhující se k naší působnost-1, která ie uvedena V š 86 zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně zdraví a 0 změně x c zněníVeřciného některých souvisejících zákonů, pozdě] š ích přeplsů.

K č. 2 Vám že více než 40 kruté Státní zdravotnípožadavku sdělujemc, je laboratoří, provádí testování,

ústav
Je jen jednou 7 ních, a prom Státní 7dmv0tní ústav Vám požadovanými dat) nedisponuje.

S ohled em na výše uvedené se v souladu s 14 OdsL 5 písm, c) Ían Vaše žádost odkládá.

Nad rámec výše uvcdcnc'ho, si Vás dovolujeme odkámt na LT saw zdmvomlckýdn informací m Statistiky ČR,

kde se Všechna dn m u dál e na Internetové MZCR kdeshromažďují stránky ht psą !knmngvmmmzcg çz č ,

jsou relevantní data publikována Lříkm't denně.
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