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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 
 
 

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, posoudil žádost 
žadatele  

 evidovanou pod č.j. UZIS/047718/2020 ze dne 
25. 11. 2020 (dále jen „žádost“) o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí následujících informací: 
 

„…1) Analýzy, studie či jiné materiály, pokud takové existují, jejichž obsahem je (dle vyjádření ministra 
Metnara), že v malých obchodech docházelo k výraznému šíření a přenosu nákazy onemocnění COVID -
19, zatímco v supermarketech a hypermarketech nikoli (a to nad rámec statistické chyby). Jedná se nám 
o materiály, které kromě pouhého tvrzení obsahují též argumentaci či důkazy vycházející z reálných 
dat. 

2) Dataci těchto analýz či studií, jména autorů, kteří analýzy či studie vypracovali, a objednatelů, dle 
jejichž zadání analýzy či studie vznikly (případně názvy médií, kde byla předmětná data prezentována 
předtím, než byla předložena Úřadu vlády ČR).  

3) Jmenný seznam odpovědných osob, které na základě těchto analýz či studií rozhodly o uzavření 
provozoven malých podnikatelů a živnostníků. Doplněný o informaci, zda na základě analýz/studií 
rozhodovala přímo vláda, nebo k tomu dostala konkrétní doporučení od odborníků (v takovém případě 
žádáme též o jména a konkrétní stanoviska těchto odborníků)….“ 
 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Praha 2, Palackého nám. 4  
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 Stránka 2  

  

K Vaší žádosti uvádíme, že dotazem na Odbor analýzy dat ÚZIS ČR bylo zjištěno, že ÚZIS ČR nemá Vámi 
požadované materiály k dispozici. Na Váš dotaz lze ze strany ÚZIS ČR poskytnout pouze částečnou informaci 
o místech nákazy, která je k dispozici v příloze této zprávy.  
 
Detailnější údaje o místě nákazy nejsou prezentovány, neboť s ohledem na způsob trasování je nelze ve 
veřejném prostoru s velkou fluktuací osob spolehlivě zjistit. Případné prokázané nákazy personálu obchodů 
jsou v přiložené tabulce zahrnuty v rámci kategorie pracoviště.    
 
Jelikož Vaše dotazy směřují z větší části na údaje, které spadají pod správu Centrálního řídícího týmu COVID-
19 a Ministerstva zdravotnictví, zejm. jeho Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hlavního hygienika 
ČR, v této části byla Vaše žádost odložena sdělením č. j. UZIS/047718/2020-2. 
 
 
 
 
 
        
            vedoucí právního odboru ÚZIS ČR 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Vývoj počtu diagnostikovaných osob s COVID-19 žijících v ČR dle sociálního prostředí a 
pravděpodobného místa nákazy v roce 2020, Aktualizace k 17. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k 
informacím ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o 
ní Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná  běžet dnem následujícím po dni doručení 
tohoto sdělení. 

 




