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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 Vaši 

žádost ze dne 17. 2. 2021 č. j. UZIS/001609/2021, doplněnou na základě výzvy ÚZIS ČR ze dne 24. 2. 2021 

č. j. UZIS/1609/2021-1 dne 24. 2. 2021 podáním č. j. UZIS/009702/2021 a č. j. UZIS/009703/2021, 

o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

 

„Dobrý den, pane   

 

žádám o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, z jakých 

zdrojů vycházíte ve Vašem vyjádření, že:   

 

„Situace je hrozně špatná. A po otevření škol poroste počet nakažených“,  

 

Viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/epidemie-zrychluje-cislo-r-znovu-stouplo-

142742#source=hp&seq_no=5&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_

id=hgkOo7A9Sqa-202102171332&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz   

 

Smrtnost koronaviru je podle SZÚ 0,3 % !! Pokud vezmeme dnešní údaje o počtu pozitivních testů (1.112.322) 

a počtu úmrtí (18.596), vyšla by smrtnost na 1,67 %. Jak ale sám ministr Blatný uvedl, z celkového počtu úmrtí 

udávaného v souvislosti s Covid-19 ve skutečnosti na či s Covid-19 zemřela jen 1/3 lidí. V tom případě by 

podle dnešních údajů byla smrtnost viru 0,56 %.  

A to navíc pozitivní výsledek testu neznamená, že je člověk nemocný !! 

  

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

  

Vážená paní 

 

 

 

 

E-mailem:  

 

 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

17. 2. 2021 UZIS/009702/2021-1  2. 3. 2021 
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Stránka 2 

 

  

Každopádně ať už kvůli 1,67 % či 0,56 % nebo dokonce 0,3 % smrtnosti viru, považuji vládní nařízení, a 

zejména ta, která jsou mířena na děti, za nesmyslná. Stejně tak Vaše strašení lidí vyjádřením, že návratem dětí 

do škol se situace zhorší.  

  

Prosím tedy o zdroje….“ 

 

K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 poskytuje odkaz na internetovou 

stránku, kde se Vámi požadované informace nacházejí: 

 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19  

  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

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. 

 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19



