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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

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 23. února 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

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

znění:

„Rádď bych požádal o informace o proočkovanostipopulace za posledních 10 let proti infekčním nemocem, proti kterýmje

zavedeno pravidelné očkování (zaškrt, tetanus, pertuse, poliomyelitida, spalničky, zarděnky, přínšnice, závažné bemofilové

onemocnění, akutní hepatitida B...), dále výskyt případů těchto nemocí zajednotlivé roky a případně úmrtnost na tyto

nemoci zajednotlivé roky. ,,

sdělujeme, že dostupná data k proočkovanosti v ČR zpracovává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

K výskytu případů jednotlivých infekčních onemocnění jsou data veřejně dostupná na webu SZU:

http: //www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr

Nad rámec výše uvedeného si Vás dovolujeme odkázat na Český statistický úřad, který data o počtu

úmrtí a jejich příčinách oficiálně zveřejňuje v Demografické ročence, např. za rok 2020 jsou k dispozici

na stránce:

https:/ /www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-tepubliky-2020

(v tabulce G.05, případně G.06)

Dále Vám zasíláme odkaz na stránku ÚZIS, z níž je patrné, že údaje z listu o prohlídce zemřelého sdílejí

UZIS a Ceský statistický úřad (CSU):

https:/ /www.uzis.cz/index.php?po=recistry-sber-dat--ostatni-rezortni-registrv--list-o-prohlidce-

zemreleho
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Vámi požadovaná data nespadají 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.

S ohledem na výše uvedené se v souladu s $ 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost odkládá.
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