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Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podané dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Podáním ze dne 22. listopadu 2020 (doplnění Vaší žádosti ze dne 18.11. 2020, resp.
21.11.2020), evidovaným pod č. j.: MZDR 51339/2020-3/MIN/KAN, jste dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
požádal o následující informace:
1) Kolik lidí zemřelo v roce 2019 v ČR (zvlášť) na: rakovinu, infarkt, mozkovou
mrtvici, cukrovku, chřipku?
2) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR (zvlášť) na: rakovinu,
infarkt, mozkovou mrtvici, cukrovku, chřipku?
3) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR - pouze na Covid 19?
4) Kolik lidí zemřelo od března do října 2020 v ČR - s Covidem 19, tedy i na další
nemoci?
5) Kolik operací srdce bylo provedeno v roce 2019 v ČR?
6) Kolik operací srdce bylo provedeno od března do listopadu 2020 v ČR?
7) Kolik lůžek intenzivní péče je v současnosti obsazeno nemocnými na covid?
8) Kolik operací srdce bylo kvůli nedostatku lůžek v nemocnicích odloženo?
9) Kolik druhů povolených vakcín v současnosti existuje v ČR?
10) U kolika procent očkovaných se vyskytli nežádoucí reakce, případně u
kolika očkovaných došlo k trvalým škodám, nebo úmrtí?
11) Kolik bylo provedeno pitev zemřelých čistě na Covid-19 pro účely
výzkumu a vyučování v ČR?
12) Kolik bylo provedeno testů dětí na Covid-19 – od MŠ po ZŠ - s jakým
výsledkem? Kolik z nich zemřelo na Covid-19? Kolik jich bylo
hospitalizováno v nemocnicích a kolik z nich na JIP – vše od března do října
2020?
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13) Jak je kontrolována kvalita a spolehlivost různých testů na Covid-19? Existují
svědectví, kdy na stejném místě, v jednom dnu, u stejné osoby, bylo dosaženo
rozdílných výsledků?!
V této souvislosti Vám sděluji následující:
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v bodech č. 1), č. 2), č. 5), č. 6), č. 8), č. 9),
č. 10), č.11) a č.12) nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované
informace nevztahují k jeho působnosti.
Lze konstatovat, že Vámi poptávanými informacemi by mohl disponovat subjekt
od Ministerstva zdravotnictví odlišný, a to v bodech č. 1, 2, 5, 6, 8, 11 a 12 Ústav
zdravotnických informací a statistiky; v bodech č. 9 a 10 Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Co do zbytku Vaší žádosti Vám ministerstvo poskytne vyjádření v zákonem stanovené
lhůtě.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
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