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Vážení, 
na základě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen                
„InfoZ”) Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
Žádám vás o poskytnutí těchto dat: 

● neagregovaná anonymizovaná data získaná v rámci Studie kolektivní imunity         
SARS-CoV-2-CZ-Preval, a to ve standardní datové podobě umožňující další analýzu;          
žádám o poskytnutí všech dostupných údajů a parametrů mimo těch, které vedou k             
jednoznačné identifikaci jednotlivce;  

● neagregovaná anonymizovaná data získaná v rámci plošného testování na         
onemocnění SARS-CoV-2, a to ve standardní datové podobě umožňující další          
analýzu; žádám o poskytnutí všech dostupných údajů a parametrů mimo těch, které            
vedou k jednoznačné identifikaci jednotlivce; 

● neagregovaná anonymizovaná data, která sloužila jako podklad pro rozhodování         
při zavádění a uvolňování opatření spojených s řešením situace ohledně          
pandemie onemocnění SARS-CoV-2 v ČR, a to ve standardní datové podobě           
umožňující další analýzu; žádám o poskytnutí všech dostupných údajů a parametrů           
mimo těch, které vedou k jednoznačné identifikaci jednotlivce. 

 
Za minimální suficientní datovou strukturu pak považuji:  
1. Věk (pro účely anonymizace lze redukovat na interval 5 až 10 let) 
2. Pohlaví 

 
 

 
 

 



3. Zemi, kde došlo k nákaze (např. Itálie / Rakousko / ČR / jiná) 
4. Pracovní statut (pracující / nepracující / studující / v důchodu) 
5. Profese (např. anonymizovaná na 2. úrovni typologie) 
6. Bydliště (pro účely anonymizace možno redukovat na město, případně okres či kraj) 
7. Datum indikace k odběru vzorku 
8. Symptomy (např. slabé/silné/žádné) 
9. Účel testování  
10. Datum odběru vzorku 
11. Místo odběru (pro účely anonymizace možno redukovat na město, případně okres či kraj) 
12. Datum vyhodnocení vzorku 
13. Laboratoř vyhodnocující test  
14. Druh / typ testu 
15. Způsob nakažení 
16. Výsledek testu 
17. Unikátní ID k propojení testů za stejnou osobu 
 
 
 
Žádám přednostně o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky           
skn57hq. 
 
Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti. 
 
S pozdravem 
 
 
 
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. 
Obloukova 491/14, 10100, Praha 10 
Datum narození: 21.1.1985 
 

 
 

 
 

 


