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Vážený pan 
Ilja Hynek 
jednatel společnosti Propagace firem, s.r.o. 
se sídlem: Dukelská třída 74, Brno 
IČ: 25512684 
 
odesláno datovou zprávou do datové schránky ID: ut3eff5 
 
Váš dopis značky/ze dne:  Naše značka  Vyřizuje/tel/e-mail:  V Praze dne: 
č.j. MF-17328/2019/48  PO/0497/2020  JUDr. Jozef Tutka   23. 6. 2020 
11. 6. 2020      +420 266 082 966 
       jozef.tutka@bulovka.cz  

 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Vážený pane Hynku, 
 

tímto dopisem reagujeme na Vaši žádost ze dne 11. 6. 2020 dle zákona, týkající se 
statistických dat ohledně testování, úmrtí, věku a pitvy pacientů v našem zdravotnickém zařízení ve 
spojení s onemocněním COVID-19. 
 
Na Vaše jednotlivé dotazy odpovídáme následovně: 
 

1) Kolik pacientů bylo testováno na COVID-19 mezi únorem až květnem 2020? 
V souvislosti s onemocněním COVID-19 byl laboratořemi Nemocnice Na Bulovce (dále jen 
„NNB“) v jednotlivých měsících zpracován následující počet vzorků zaznamenaný v níže 
uvedené tabulce: 

únor březen duben květen 

0 5040 8539 6209 

Celkem: 19 788  

 
2) Jaký typ testu byl použit? Značka a výrobce? 

Pro testování vzorků v souvislosti s onemocněním COVID-19 byly použity následující testy: 

 Allplex 2019-nCoV Assay , f. Seegene, 

 GeneFinder Covid-19 Plus Real Amp Kit, f. Osang,  

 Liferiver Novel Coronavirus RT Multiplex RTPCR kit, f. Shanghai ZJ BioTech 

 XpertXpres SARS-CoV-2 f. Cepheid 
 

3) Kolik pacientů – číslo – zemřelo za únor až květen 2020? 
Za období únor až květen 2020 je v NNB evidováno 388 úmrtí.  
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4) Kolik pacientů – číslo – zemřelo za únor až květen 2019? 
Za období únor až květen 2019 je v NNB evidováno 424 úmrtí. 

 
5) Zemřel nějaký pacient přímo na COVID-19? 

Ano, závěrečná diagnóza jednoho zemřelého pacienta s vyšším věkem zní: Pneumonie etio 
SARS CoV2 se suspektní bakteriální supersinfekcí. 

 
6) 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? 
Do statistik jsou zařazováni pouze pacienti s prokázanou COVID diagnózou. Pacienty 
s podezřením izolujeme do doby prokázání negativity testu, a pokud jsou negativní, dále je 
v souvislosti s COVID nesledujeme a evidujeme pouze počty pacientů v izolačním režimu. 
Žádný ze sledovaných pacientů v izolačním režimu nezemřel na onemocnění COVID-19. 
 

7) Jaký byl věk těchto pacientů? 
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+ 
 

8) 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. 

 Pitvy ostatních zemřelých nebyly klinicky indikovány, resp. jejich provedení nebylo povinné 
dle zákona o zdravotních službách. 

 
 
S pozdravem 
 
 
             
               právní oddělení 
          Nemocnice Na Bulovce 


