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Věc: Žádost o informace - testy a hospitalizovaní; COVID-19 

Vážení, 
rád bych Vás, jakožto redaktor Českého rozhlasu\ požádal ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), o: 

1. Anonymizované individuální informace o každém, tedy neien pozitivním, testu na 
onemocnění COVID-19, konkrétně: 

a. kdy a kde byl odebrán vzorek, 
b. kdy a kde byl test vyhodnocen, 
c. informace o důvodu testování (bezpečností zájmy státu, indikace lékařem, 

přetestování nemocného ... ) , 
d. výsledek testu, 
e. o kolikátý test pro stejnou osobu jde, 
f. typ testu, materiál a metoda testu, 
g. charakteristiku pacienta s onemocněním COVID-19, konkrétně: 

1. věk (ne věková skupina), 
11. pohlaví, 

111. PSČ pacienta. 

2. Anonymizované individuální informace o každém pacientovi hospitalizovaném s nákazou 
COVID-19, konkrétně: 

a. kdy byl odebrán a vyhodnocen vzorek, na základě kterého byl pacient později 
hospitalizován, 

b. kdy byl pacient hospitalizován, 
c. zda a kdy byl pacient propuštěn z nemocnice, 
d. zda a kdy byl pacient přesunut do kategorie vážný stav ( dle reportování na webu 

MZd), 

e. zda a kdy byl pacient prohlášen za vyléčeného/mrtvého. 



Jsem si vědom existujících omezení, která představuje zejména požadavek na ochranu soukromí 
pacientů, a nemožnost identifikovat konkrétní právnickou osobu s ohledem na ust. § 73 odst. 8 
zákona č . 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pročež nechávám na Vašem uvážení, zda 
informace o místě vyhodnocení vzorku dle bodu 1 písm. a) a b) a PSČ testované osoby dle bodu 
1 písm. g) iii.) žádosti nenahradíte vhodnou agregací na vyšší celek (např. ORP či okres) . 

Informace žádám elektronicky ve strojově čitelném formátu ve smyslu ust. § 3 odst. 7 InfZ. 

Informace mi, prosím, zašlete v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, elektronicky na e-mail či do datové schránky, 
uvedené v záhlaví žádosti. 

Děkuji za vyřízení a zdravím. 

V Praze dne 23. 4. 2020 

podepsáno elektronicky 




