
Obsah žádosti ze dne 13. 12. 2020  
 
Žádost o informaci 
 
V souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zodpovězení níže uvedených 
otázek, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostřednictvím datové schránky ( § 4 o 
dst. 5 InfZ). 
Ve Vašem přípise ze dne 10.12.2020, jste uvedli, že jste ke dni 1.12.2020 provedli pitvu u 68 pacientů 
zemřelých s diagnózou Covid-19. V návaznosti na toto Vaše sdělení se Vás táži: 
1. U kolika případů z Vámi uvedených 68 pitva jednoznačně prokázala, že příčinou smrti byla nákaza 
virem SARS-CoV-2? 
2. Na základě jakých kritérií bylo určeno, že příčinou smrti byla právě nákaza virem SARS-CoV-2 a 
nedošlo k úmrtí z příčiny jiné? 
3. Na základě jakých kritérií/postupů vyloučil pitvu provádějící lékař vliv jiných patogenů (virů, 
bakterií, parazitů) na smrt pacienta, u něhož pitva prokázala, že příčinou smrti byla nákaza virem 
SARS-CoV-2? 
 
Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. 
 
 
Odpověď dne 21. 12. 2020 
 
Vážený pane XXXXXXX, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 14. 12. 2020, která byla doručena prostřednictvím datové schránky do 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), sdělujeme 
následující. 
 
K vámi zaslanému dotazu sdělujeme požadovanou informaci: 
 
Ve Vašem přípise ze dne 10. 12. 2020, jste uvedli, že jste ke dni 1. 12. 2020 provedli pitvu u 68 
pacientů zemřelých s diagnózou Covid-19. V návaznosti na toto Vaše sdělení se Vás táži: 
1. U kolika případů z Vámi uvedených 68 pitva jednoznačně prokázala, že příčinou smrti byla nákaza 
virem SARS-CoV-2? 
 
Uvedených 68 pitev je celkovým počtem, kdy 63 pitev bylo provedeno na našem Ústavu soudního 
lékařství (ÚSL) a 5 pitev bylo provedeno na našem I. ústavu patologie (I. ÚP). 
U pitev provedených na I. ÚP bylo u 4/5 pitev jednoznačně prokázáno úmrtí na onemocnění COVID-
19 či komplikace přímo s tímto onemocněním související. 
U pitev provedených na ÚSL byla jako základní příčina smrti onemocnění COVID-19 uvedeny v Listu o 
prohlídce zemřelého ve 48 případech. 
 
2. Na základě jakých kritérií bylo určeno, že příčinou smrti byla právě nákaza virem SARS-CoV-2 a 
nedošlo k úmrtí z příčiny jiné? 
 
Závěry pitvy vycházejí z komplexního vyhodnocení makroskopického pitevního nálezu, rozsáhlého 
mikroskopického/histologického vyšetření tkáňových vzorků, výsledků vyšetření mikrobiologických, 
vše v korelaci s nálezy klinickými, klinickým průběhem onemocnění a výsledků laboratorních 
vyšetření. Na základě komplexního vyhodnocení všech nálezů je stanovena příčina úmrtí. Určení 
příčiny smrti bylo provedeno dle standardních medicínských postupů provádění pitev zemřelých 



osob, tj. zejména provedení zevní a vnitřní prohlídky těla s následným vyhodnocením morfologického 
nálezu a výsledků indikovaných doprovodných laboratorních vyšetření. 
 
3. Na základě jakých kritérií/postupů vyloučil pitvu provádějící lékař vliv jiných patogenů (virů, 
bakterií, parazitů) na smrt pacienta, u něhož pitva prokázala, že příčinou smrti byla nákaza virem 
SARS-CoV-2? 
 
Viz odpověď na otázku č. 2 


