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13. října 2020 - České Budějovice 

 

Vážená paní, vážený pane, 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR a jeho příslušné odbory o tyto informace: 

 

1) Kolik osob se celkově na území České republiky nakazilo (bylo pozitivně testováno) nemocí 

Covid -19 (způsobené koronavirem SARS-CoV-2) od 1. března do 8. října 2020 včetně.  

 

Prosím o celkové číslo a čísla rozdělená dle všech krajů České republiky i Prahy. 

 

2) Kolik osob se celkově na území České republiky nakazilo (bylo pozitivně testováno) nemocí 

Covid -19 (způsobené koronavirem SARS-CoV-2) od 1. března do 8. října 2020 včetně v rámci 

přenosu v tzv. fitness sektoru. Neboli kolik lidí se nakazilo v provozovnách fitness sektoru. 

 

Prosím o celkové číslo a čísla rozdělená dle všech krajů České republiky i Prahy. 

 

3) Kolik osob se celkově na území České republiky nakazilo (bylo pozitivně testováno) nemocí 

Covid -19 (způsobené koronavirem SARS-CoV-2) od 1. března do 8. října 2020 včetně v rámci 

přenosu na venkovní sportovní hobby akci. Neboli kolik lidí se nakazilo v rámci venkovní 

sportovní hobby akce. 

 

Prosím o celkové číslo a čísla rozdělená dle všech krajů České republiky i Prahy. 

 

Tyto informace lze dohledat například dle trasovacího systému Daktyla. 

Vymezení pojmů: 

Fitness sektor – posilovny, fitness centra, fitness centra s wellness provozem, OSVČ poskytovatelé 

skupinových fitness lekcí, OSVČ osobní trenéři, OSVČ poskytovatelé pohybové terapie, školící zařízení 

poskytující vzdělání v oboru fitness a poskytující rekvalifikační kurzy dle metodiky MŠMT. 

Nespadají sem provozovatelé sportovních zařízení obcí, měst a městysů. 



Venkovní sportovní hobby akce – běžecká, cyklistická, duatlonová, triatlonová, turistická akce určená 

pro širokou veřejnost s návštěvností nad 20 osob. Jako příklad uvádím běžecké série RunTour, Běhej 

Lesy, RunCzech, akce KČT, případně menší lokální akce. 

V případě, že tato data jsou veřejně přístupná, prosím o zaslání internetového odkazu. 

V případě, že tyto informace nemůžete doložit, žádám o sdělení na základě jakých podkladů, analýz, 

dat, došlo k uzavření provozoven tzv. fitness sektoru dne 9. 10. 2020 0:00 hod. a k zákazu tzv. 

venkovních sportovních hobby akcí dne 12. 10 2020 0:00 hod. 

Bude-li potřeba upřesnění dotazu, neváhejte mne neprodleně kontaktovat na čísle  

Informace mi prosím zašlete v elektronické podobě (Excel, Word, PDF, sken JPEG) na adresu 

 

 

Děkuji, přeji krásný den a jsem s pozdravem 

 

 

Datum narození:  

 

 




