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Dobrý den,
požádal bych podle podle zákona c. 106/1999 Sb., zákona o svobodném prístupu k informacím, o vysvetlení a
zodpovezení následujícího:

1) jak je možné, že dne 21.11.2020 (ješte v cca 17h odpoledne) nebyla zverejnena data o poctu provedených
testu - konkrétne datová sada 
Celkový (kumulativní) pocet provedených testu (vcetne opakovaných testu u stejné osoby), dostupné napr. zde:
https://onemocneni-aktualne mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy? V otevrené datové sade "COVID-19:
Celkový (kumulativní) pocet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic vcetne laboratorí,
pocet vylécených, pocet úmrtí a provedených testu (v2)" s udávanou aktuálností "Aktuální k 21. 11. 2020 v 1.31
h" byla data "2020-11-20,487563,389873,7021,2878888". Uvedený pocet provedených testu odpovídá poctu ze
dne 19.11.2020, resp. dne 20.11.2020 by pak nebyl proveden jediný test.

Stejne tak na stránkách "https://onemocneni-aktualne mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy" uvádíte -
"Provedené testy 2 878 888 (+ 23 905 za 19.11.), k datu: 20. 11. 2020 v 18.04 h"

Pritom index rizika dostupný napr. zde "https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes" uvádíte 62 ke dni 20.11.2020
i ke dni 21.11.2020.

Jestliže není znám pocet provedených testu (není dostupný), tak mi není jasné jak mohla být vypocten index
PES ke dni 20.11.2020, do kterého by mela vstupovat hodnota pozitivity testu pokud je mi známo, pro kterou je
treba znát hodnotu poctu provedených testu.

2) Jaká je metodika výpoctu reprodukcního císla R, resp. dotaz smeruje k tomu, zda se zpusob výpoctu této
hodnoty nejak ode dne 27.1.2020 zmenil. V médiích mmj. zaznelo, že pro index PES bude využíván tzv.
"zjednodušený nemecký model" výpoctu hodnoty R. Byl tedy zpusob výpoctu zverejnované hodnoty R pred
užitím indexu PES a po zavedení indexu PES totožný?

Vzhledem k epidemiologické situaci budu považovat za zcela dostatecnou formu dorucení odpovedi i zaslání
této odpovedi na e-mailovou adresu ze které byl dotaz ucinen.

Jako obcan se podivuji nad postupem vlády a krizového štábu, který vede k rozvolnování v dobe, kdy tomu
císla ani zdaleka nenasvedcují. Z dostupných dat napr. selským rozumem s využitím znalostí ZŠ vyplývá, že
dne 19.11.2020 byla pozitivita provádených testu na hodnote ca 27%!!! Stejne tak napr. pri provedení
normovaného prepoctu poctu nakažených na 40 tisíc provedených testu odpovídá pocet nakažených ke dni
19.11. hodnote 10828, což je mmj. o 628 více než hodnota stejne vypoctená pred týdnem. Mírný pokles v
období 7.11 -15.11. nic nemení na skutecnosti, že celkový trend se jeví spíše stagnující než klesající. Tímto
upozornuji jako obcan se silným znepokojením na skutecnost, že navrhované rozvolnování v takovéto dobe
podle mého (laického) pohledu neodpovídá epidemiologické situaci.

Dekuji za zodpovezení výše uvedených dotazu v zákonné lhute. Je mi líto, že v této dobe bylo nutno položit
dotaz podle z.c. 106/1999 Sb., který je nepochybne byrokratickou záteží. Nicméne dotaz byl vyvolán podle
mého nefungujícím systémem zverejnování dat. Chci verit ve zlepšení.

S pozdraven




