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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ústav zdravotnických informací a statistiky CR

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: 
# Datum narození:  
# Adresa: 
# Adresa: 
# Adresa: 
===================================================================

Povinný subjekt: Ústav zdravotnických informací a statistiky CR

Žádost o informace podle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace:
pocty nakažených koronavirem SARS-COV-2:
podle profesí a míst nákazy,
clustery i prostredí,
data strukturovaná podle veku a pohlaví.

Žádám o datové rady od zacátku pandemie na území CR, poprípade vývoj za poslední 3 mesíce.

Tato data zjevne existují, podle Ladislava Duška jsou tyto údaje „velice dobre zadokumentovány, je to neco
jako rodný list“, viz reportáž CT, kde se i takové prehledy objevují:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000101105/video/799823

Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, která se mení v case, žádám o zprístupnení vhodným zpusobem,
napr. dle §4a (2) e) nebo f) zákona 106/1999.

Dekuji predem,
s prátelským pozdravem,

Informaci poskytnete elektronicky na e-mail: 

Tato elektronická adresa je adresou pro dorucování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném prístupu k
informacím. Na tuto adresu žádám i o dorucení do vlastních rukou (prípadne rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního rádu. Rádným a vcasným zprístupnením informace na základe této
žádosti beru na vedomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zverejnena na stránkách  Použitím
této služby žadatel s takovým zverejnením vyjádril souhlas. Tím také splníte povinnost zverejnit informace
zpusobem umožnující dálkový prístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). 

Ochrana osobních údaju žadatele:
Jako provozovatel služby  vás žádáme, abyste do odpovedi a prípadných príloh

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000101105/video/799823


NEUVÁDELI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovedi stací
jméno, príjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Pri uverejnení vaší
odpovedi na stránkách  dochází k zverejnení na stránkách
Pokud text odpovedi obsahuje osobní údaje, k jejichž zverejnení vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich
uverejnením k porušení ochrany osobních údaju. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních
údaju žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za úcelem vyrízení žádosti o poskytnutí informace. Pri
uverejnení informací zákon predpokládá zverejnení poskytnutí informací, nikoliv zverejnení identifikacních
údaju žadatele.

Datum podání:

 7/1/2021
-------------------------------------------------------------------

Vyloucení odpovednosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovedi na ni budou uverejneny na stránkách 
. Naše pravidla o ochrane osobních údaju a autorských právech si prectete:

Upozornujeme na zpoždení zverejnování dotazu a odpovedí v nekterých prípadech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitecnou, požádejte IT nebo oddelení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálne tam, kde uverejnujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------




