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Věc: Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 

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 

žadatelky Kamala Taris, Šlikova 2400/62, 169 00 Praha 6, datem narození: 22. 1. 1981 (dále jen „žadatel“) ze 

dne 1. 10. 2020 evidovanou pod č.j. UZIS/035343/2020 (dále jen „žádost“) takto. 

 

K části Vaší žádosti: „…18) Kolik procent hospitalizovaných pacientů s Covid-19 mělo hodnotový deficit 

vitaminu D a/ nebo zinku?...“ ÚZIS ČR sděluje, že Informační systém infekčních nemocí („ISIN“) tuto 

problematiku nesleduje, ÚZIS ČR tedy tato data nemá k dispozici. V této části tedy ÚZIS ČR Vaši žádost 

odkládá z důvodu nedostatku působnosti, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném 

přístupu k informacím.  

 

K části Vaší žádosti: „19) Jaké jsou schválené léčebné protokoly v lékařských ordinacích pro pacienty s 

pozitivním testem a v nemocnicích pro hospitalizované pacienty s onemocněním Covid-19? Na základě, jaké 

odborné literatury / ověřené klinické praxe jsou nastaveny tyto léčebné protokoly?“  ÚZIS ČR sděluje, že 

nemá k dispozici data o léčebných protokolech. V této části ÚZIS ČR Vaši žádost odkládá z důvodu 

nedostatku působnosti, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 
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K části Vaší žádosti: „20) Na jakém odborném základě byl k léčbě hospitalizovaných pacientů experimentálně 

používán remdesivir? Poskytněte vědeckou studii prokazující jeho účinnost.“ ÚZIS ČR uvádí, že tuto 

problematiku nesleduje. V této části ÚZIS ČR Vaši žádost odkládá z důvodu nedostatku působnosti, v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

K části Vaší žádosti: „23) … Jaké jsou specifické monokloniální pro1látky, které používají patologové při 

imunohistochemickém rozboru na prokázání, že dotyčný zemřel na SARS-CoV-2 / Covid-19?“ ÚZIS ČR 

sděluje, že informace k odborné patologické praxi nezpracovává. Dotaz je v působnosti příslušné odborné 

společnosti. V této části ÚZIS ČR Vaši žádost odkládá z důvodu nedostatku působnosti, v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

K části Vaší žádosti: „16) Kolik procent hospitalizovaných pacientů s Covid-19 bylo v posledním roce 

očkováno jakoukoliv vakcínu proti chřipce či jakoukoliv jinou vakcínou? Jaká vakcína pro1 chřipce se v ČR 

používala minulý rok a jaká tento rok? Uveďte všechny výrobce.“ ÚZIS ČR sděluje, že dotčenou problematiku 

nesleduje. V této části ÚZIS ČR Vaši žádost odkládá z důvodu nedostatku působnosti, v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

K části Vaší žádosti: „17) Jaké je riziko úmrtí na vakcínu proti chřipce? Uveďte u každého výrobce zvlášť. 

Zvyšuje vakcína pro1 chřipce riziko onemocnění jinými respiračními infekcemi? Jakými? Přiložte relevantní 

studie.“ ÚZIS ČR sděluje, že tuto problematiku nesleduje. V této části ÚZIS ČR Vaši žádost odkládá z důvodu 

nedostatku působnosti, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

K části Vaší žádosti: „35) Na základě, jakých modelů byly projektovány scénáře vývoje onemocnění Covid-19 

v České republice? Kdo je autorem těchto modelů? Pošlete, prosím, porovnání těchto modelů a vývoje reálné 

situace. Jaký závěr vyvodilo ministerstvo z tohoto porovnání? ÚZIS ČR sděluje, že v části otázky „Jaký závěr 

vyvodilo ministerstvo z tohoto porovnání?“ není dána působnost ÚZIS ČR ale Ministerstva zdravotnictví. Vaši 

žádost tedy odkládáme z důvodu nedostatku působnosti, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

 

Ve zbytku byla Vaše žádost vyřízena poskytnutím informací č. j. UZIS/047904/2020-1 a rozhodnutím o 

odmítnutí části žádosti UZIS/047904/2020-3. 

 

 

 

JUDr. Richard Galuška 

          vedoucí právního odboru ÚZIS ČR 
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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. 


