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6.4.2020 

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

Vážený pane , 

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, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") posoudil 
Vaší žádost ze dne 27.3.2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

,, ... informace, dokumentace apod. vztahující se k jakýmkoliv matematickým, statistickým, 
epidemiologickým či počítačovým modelům nebo analýzám zpracovaných za účelem posouzení 
možného budoucího vývoje šíření nákazy COVID-19 na území České republiky . ... ". 

ÚZIS ČR Vám poskytuje požadovaná data, a to formou odkazů na internetové stránky ÚZIS ČR a 
Ministerstva zdravotnictví ČR na následujících odkazech, které obsahují dostupné informace: 

Informační web o COVID-19 

Základní sada doporučení a ověřených informací pod garancí MZ ČR 

https://koronavirus.mzcr.cz/ 

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR 

Interaktivní vizualizace aktuálních přehledů vyvinutá ÚZIS ČR 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid- 19 

TELEFON - ÚSTŘEDNA 22497 1111 
TELEFON - KANCELÁŘ ŘEDITELE 22497 2712 

IČO 00023833 

E-MAIL uzis@uzis.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
ČNB - Na phlcopě 28, Praha 1 
účet č. 29281 O 1/071 O 
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UZIS 
Připravujeme a v nejbližších dnech zprovozníme: 

COVID-19: Online dispečink intenzivní péče 

Webová aplikace umožňující aktuální zpravodajství nad obsazeností a dostupností lůžek v 
reálném čase a přehledný reporting nad zdravotnickými zařízeními a podklad pro rychlé 
rozhodování krizového štábu. 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8388 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8387 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ochrana-verejneho-zdravi--informacni
system-infekcni-nemoci 

https://www.uzis.cz/res/fi le/akce/20200324-cov id-1 9/202003 24-dusek.pdf 

https://www.uzis.cz/res/file/covid/20200401 -dusek-cz.pdf 

Doprovodná informace: 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR") je organizační složkou státu, 
jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a neprovádí žádná samostatná šetření či studie 
týkající se onemocnění COVID-19; ÚZIS ČR nevytváří, negeneruje žádné jiné informace, než které 

jsou prezentovány na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR; žádná jiná produkce ať 
přímá či nepřímá neprobíhá. 
Všechny informace zpracovávané ÚZIS ČR vycházejí ze dvou datových zdrojů. Prvním je 
Informační systém infekční nemoci (IS IN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví ČR 
společně s krajskými hygienickými stanicemi a jeho právní ukotvení vychází ze zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Druhým je pak Národní zdravotnický 
informační systém (NZIS), je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou 
shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, 

ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do 
NZIS. ÚZIS ČR je správcem NZIS podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem 
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