
, 
UZJS Ústav zdravotnic ých informací a sta istiky České rep brky 

Praha 2, Palackého nám. 4 

( 128 O 1 Praha 2, P .O.BOX 60) 

E-mailem: foi + request-8549-a69e1 f3@in(oprovsechnv.cz 

VAŠ DOPlS ZNA Y I ZED E AŠF. ZNAČKA PRAHA D E 

20. 1. 2021 UZTS/0006 7712021-1 3.2.2021 

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 06/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpí ů 

Ústav zdravotnických informací a statisti ky eské republiky (dále jen „ÚZIS ČR") jako povinný subjekt 

ve srny lu u tanovení § 2 odst. 1 z.ák na č. J 06/ 999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisu (dále také jen , zákon svobodném přístupu k informacím') posoudil Vaši žádost ze dne 

20. 1. 202 l o poskytnutí infotmací týkaj ících se následujících informací: 

„ ... a) Na základě jakého zákonného podkladu/důvodu po. kyt/ 6.1.202 I emailem  

 údaje o počtech podaných dávek vakcíny proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dmi, krajů a 

věkových kategorií k 5.1.2021 

b) Na základě jakého zákonného podkladu/důvodu poskytl 6.1. 2021 emailem  

 údaje o počtech podaných dávek vakcín proti koronaviru SARS-COV-2 dle jednotlivých dnů, krajů a 

věkových kategorii k 5.1.2021 

ÚZIS ČR k Vašemu dotazu ad b) uvádí, že dotaz směřuje na sezname-mailových adres poslanců Výboru 

pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub liky a jejich asistentů. Seznam e

mailových adres byl řediteli ÚZTS v R předán na základě pověření 
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, 
UZIS 

Toto podání Vám odesíláme zároveň i v listinné p době na Vaši doručovací adresu. 

pozdravem 

oučení o opravném pro tředku: 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení§ l 6a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 

lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížno t se podává na ÚZlS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 

zdravotnictví. Lhůta p o podání t"' osti počíná bězet dnem následujícím po dni doručení tohoto sděl nf. 




