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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, posoudil žádost
žadatele
(dále jen
„žadatel“), evidovanou pod č.j. UZIS/048171/2020 ze dne 14. 12. 2020 (dále jen „žádost“) o poskytnutí
informací týkajících se poskytnutí následujících informací:
„…Prosím o zaslání datové sady v elektronické podobě o počtech prokázaných přenosů viru SARS CoV-2 v České republice v období září - listopad 2020 tříděných dle místa (myšleno např. škola, bazén,
zaměstnání) či činnosti (např. svatba, pohřeb, rodina atp.), na základě kterých jsou přijímána
rozhodnutí o tom, které služby, činnosti či místa jsou vyhodnocována jako riziková a budou se uzavírat
v různých stupních protiepidemického systému (PES) a z nichž bude patrná míra riz ikovosti těchto míst
či kontaktů (např. mateřské školy, základní školy, střední školy, zdravotnická zařízení, obchody, MHD,
bazény, vnitřní sportoviště, venkovní sportoviště, kroužky pro děti, rodina, svatby atd.). Na stránkách
MZČR ani ÚZIS se mi nepodařilo tato data najít. Stačí mi případně zaslat link na tato data ve zveřejněné
podobě na stránkách ÚZIS či MZČR….“
K Vaší žádosti uvádíme, že dotazem na Odbor analýzy dat ÚZIS ČR bylo zjištěno, že ÚZIS ČR nemá Vámi
požadované materiály k dispozici. Na Váš dotaz lze ze strany ÚZIS ČR poskytnout pouze částečnou informaci
o místech nákazy, která je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8441
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Detailnější údaje o místě nákazy nejsou prezentovány, neboť s ohledem na způsob trasování je nelze ve
veřejném prostoru s velkou fluktuací osob spolehlivě zjistit.
Jelikož Váš dotaz směřuje částečně na rozhodovací procesy, které spadají pod správu Centrálního řídícího
týmu COVID-19 a Ministerstva zdravotnictví, zejm. jeho Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hlavního
hygienika ČR, v této části byla Vaše žádost odložena sdělením č. j. UZIS/048171/2020-2.

vedoucí právního odboru ÚZIS ČR

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k
informacím ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o
ní Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení
tohoto sdělení.
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