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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 

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 
Vaši žádost ze dne 24. 4. 2020 o poskytnutí informací dle přílohy č. 1. 

K Vašemu dotazu č. 1: 

Veškerá data a informace, která jsou ze strany ÚZIS ČR zpracovávána, jsou následně dle platných 
právních předpisů zveřejňována, a to formou odkazů na internetové stránky ÚZIS ČR a Ministerstva 
zdravotnictví ČR na následujících odkazech: 

Informační web o COVID-19 

Základní sada doporučení a ověřených informací pod garancí Ministerstva zdravotnictví ČR 

http s ://koronavirus .mzcr. cz/ 

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR 

Interaktivní vizualizace aktuálních přehledů vyvinutá ÚZIS ČR 

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

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=83 88 
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https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=83 87 

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

https: //www .uzis.cz/res/file/akce/20200324-covid-19/202003 24-dusek.pdf 

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

Veškerými daty, kterými ÚZIS ČR disponuje, zveřejňuje ÚZIS ČR na výše uvedených odkazech, 
které jsou dvakrát denně aktualizovány. S rostoucím objemem dat jsou data rozšiřována, tedy nyní 
obsahují vysoce aktuální údaje o nakažených, zemřelých i vyléčených, jejich charakteristiky, apod. 
Údaje na výše uvedených odkazech také umožňují přístup k plnohodnotým analýzám COVID-19 a 
datovým sadám. 

K Vašemu dotazu č. 2: 

ÚZIS ČR není orgánem veřejné moci, nerozhoduje o žádných opatřeních, není součástí exekutivních 
orgánů a nepodílí se na rozhodování vlády. 

K Vašemu dotazu č . 3: 

Všechny prediktivní modely jsou pravidelně každý týden publikovány v oficiálních tiskových 
konferencích Ministerstva zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR - součástí těchto tiskových konferencí jsou i 
plnohodnotné datové prezentace, dostupné na výše uvedených odkazech a internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Dle těchto informací lze i chronologicky zpětně posoudit, jak byly 
tyto predikce věrohodné. 

S pozdravem 

Příloha č. 1: Žádost o informace 
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