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Položené otázky Jaká instituce byla dotazována, zda opověděla a co

Nemocnice Na Bulovce

1 12233 690 10867 10304 24255

2 Jaký typ testu byl použit? Značka a výrobce?

3 201 388 97 97 381 295 - 407
259

4 144 424 105 89 390 300 - 436
240

5 Zemřel nějaký pacient přímo na COVID-19? NE NE 6 NE - NE NE

6 NE 2 s infekcí COVID -

7 Jaký byl věk těchto pacientů? Průměrně 92 let - Průměrně 72,1 let 74-90 let 50 a 68 let -

8 Ne ( redakčně zkráceno) - Ne Ne Ne - NE

V červnu jsem položil dotaz o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pomocí datové schránky, následujícím institucím – 
nemocnicím – vše adresováno na ředitele nebo jednatele. ( Co mohu, to zde zveřejňuju, všichni byli informováni o tiskovém zveřejnění zaslaných odpovědí)

Číslo 
otázky

 Ústřední vojenská nemocnice 
Praha

Vojenská nemocnice 
Brno

Fakultní nemocnice 
Brno

Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady

Fakultní nemocnice 
Olomouc

Karlovarská 
krajská 

nemocnice

Fakultní 
nemocnice v 

Motole

Fakultní nemocnice 
U sv.Anny v Brně

Kolik pacientů bylo testováno na COVID-19 
mezi únorem až květnem 2020? (13.3 a 

dále)

19788 ( březen 5040, duben 8539, květen 
6209)

Chtěli 12 hodin na 
sepsání za 5400,- 
Kč. To jsem odmítl 
zaplatit, informace 

tedy nejsou

14236 pacientů ale 
16409 vzorků

Nesděleno, prý je to 
rozsáhlé dohledávání

 Tato otázka byla položena proto, abych zjistil, zda se jedná o české, čínské nebo jaké vlastně testy + kdo je výrobce. Otázka do budoucna s výhledem na 
správné nebo špatné testy. Zatím nepublikuji.

Kolik pacientů – číslo - zemřelo za únor až 
květen 2020?

Kolik pacientů – číslo - zemřelo za únor až 
květen 2019?

Ano, závěrečná diagnóza jednoho 
zemřelého pacienta s vyšším věkem zní: 

Pneumonie etio SARS CoV2 se suspektní 
bakteriální supersinfekcí. 

ANO, jeden pacient 
– 50 let

Kolik pacientů zemřelo s podezřením na 
COVID-19 + další nemoc? Jaká to byla 
nemoc a proč byl pacient zařazen do statistik 
s diagnostikovaným COVID-19?

Na COVID-19 nezemřel nikdo. 
Zemřeli 4 pacienti s pozitivním 

testem na SARS-CoV-2, ale jiné 
základní choroby. Pacienti byli do 

statistik hlášeni dle pokynů MZ 
ČR na základě pozitivity PCR 

testu

Do statistik jsou zařazováni pouze pacienti 
s prokázanou COVID diagnózou.  Žádný ze 
sledovaných pacientů v izolačním režimu 

nezemřel na onemocnění COVID-19. 

Celkem zemřeli 4 pacienti, tito 
měli dále diagnostikován 

diabetes, hypertenzi, ICHS 
( ischemická choroba srdeční) 

a jeden byl polymorbidní 
(zemřel na stáří)

ANO, jeden pacient 
+ další nemoc 68 

let

Celkem 7 
pacientů s 
pozitivním 
nálezem 

COVID19. Ve 
většině případů 
pacienti zemřeli 

na 
kardiovaskulární 

onemocnění.

 s přidruženou nemocí 
COVID-19 zemřelo 9 

pacientů; zemřeli primárně 
na kardiovaskulární 

onemocnění; protože 
přidruženou nemocí byl 

COVID-19 

Věk pacientů, kteří zemřeli a zároveň měli 
test na onemocnění COVID-19 pozitivní, je 

následující:  1 x pac. ve věku 60 let 
 1 x pac. ve věku 67 let 

 1 x pac. ve věku nad 70 let 
 7 pacientů ve věku nad 80 let 

 4 pacienti ve věku 90+ 

Průměrně 83,5 
let  51, 55, 63, 66, 67, 

73, 75, 78, 84 

Byla provedena pitva? S jakým výsledkem? 
Případně, proč nebyla provedena pitva?

Byly provedeny celkem 3 pitvy: 
  Pacient č. 1 – Septický šok, k 

onemocnění COVID-19 měl sekundární 
bakteriální pneumonii. V době smrti byl již 

negativní. 
  Pacient č. 2 – Kardiopulmonální selhání, 

měl pneumonii při onemocnění COVID-19 
komplikovanou kvasinkovou infekcí. V době 

smrti byl již také negativní. 
  Pacient č. 3 – Tamponáda srdeční při 

ruptuře aneurysmatu vzestupné aorty v 
terénu cystické degenerace tunica media 

aorty. Byl PCR pozitivní, jeho smrt s 
onemocněním COVID-19 nesouvisela. 

 ano, pitva byla 
provedena; jednalo se o 
kardiorespirační selhání 
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