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From:   
Sent: Sunday, December 11, 2016 5:54 PM 
To: Těšitelová Vladimíra JUDr. Mgr. 
Cc:  
Subject: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážená paní doktorko, 

děkuji za upřesnění. V tom případě i já zpřesňuji svůj dotaz.  
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Zajímal by mě tedy souhrnný údaj (tj. kolik matek při propuštění z porodnice plně kojí, kojí s dokrmem, 
nekojí vůbec) za celou Českou republiku a zároveň údaje dle jednotlivých krajů v letech 2010-2015. 
Vzhledem k tomu, že v každém kraji je porodnic několik, nebude možné identifikovat jednotlivé 
poskytovatele zdravotnické péče. 

Mockrát děkuji. 

S pozdravem 
 

Dne 9. prosince 2016 15:09 Těšitelová Vladimíra JUDr. Mgr. <Vladimira.Tesitelova@uzis.cz> napsal(a): 

Vážená paní  , 

děkuji za doplnění a k dotazu ohledně specifikace konkrétního poskytovatele zdravotních služeb ve vazbě 
na data sděluji následující : 

Dle § 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o státní 
statistické službě“) jsou pro účely tohoto zákona vymezeny mimo jiné i tyto pojmy, pod kterými se rozumí: 

a) individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické
účely podle tohoto zákona, 

b) důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci
jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona, 

c) anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru, nebo ani po provedeném
zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,

d) přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv
identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a 
úsilí, 

f) statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického
charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů, 

q) ochranou důvěrných statistických údajů souhrn opatření a nástrojů, které zajišťují takové nakládání s
důvěrnými údaji ze statistických zjišťování, prováděných státní statistickou službou, a s údaji získanými z 
administrativních zdrojů, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak 
zneužity a sloužily jen pro statistické účely; této ochraně podléhají též sdružené údaje za více právnických 
nebo fyzických osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného času a úsilí určit nebo zjistit, které osoby se 
tento údaj týká, 

Dle § 3 odst. 6 zákona o státní statistické službě orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny 
zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem.   

Dle § 17 odst. 2 zákona o státní statistické službě mohou orgány vykonávající státní statistickou službu ve 
výjimečných případech důvěrný statistický údaj uveřejnit, poskytnout nebo využít k jinému než 
statistickému účelu, pokud tak stanoví zvláštní zákon, nebo jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k 
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takovému zveřejnění, poskytnutí nebo využití souhlas. Jde‐li o údaj o právnické osobě, musí být souhlas 
podepsán statutárním orgánem. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký 
důvěrný statistický údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv 
odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.  

  

Návazně na výše uvedenou dotčenou právní úpravu Ústav zdravotnických informací a statistiky nemůže 
zveřejnit či poskytnout Vámi požadované údaje specifikované na konkrétního poskytovatele zdravotních 
služeb. 

  

Pěkný adventní víkend. 

  

S pozdravem, 

  

V. těšitelová  

  

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 

zástupce ředitele 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2 
tel.:  , 224 972 883 
e‐mail: Vladimira.Tesitelova@uzis.cz  
http://www.uzis.cz/ 

 

 
Upozornění: 
Není‐li ve shora uvedené  zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e‐mailová zpráva, a to včetně jejích příloh, pouze informativní 
charakter.  Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření 
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost ÚZIS ČR.  

  

From:   
Sent: Friday, December 09, 2016 1:55 PM 
To: Těšitelová Vladimíra JUDr. Mgr. 
Cc:  
Subject: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  

Vážená paní doktorko, 

  

děkuji za zaslanou odpověď. Osobní údaje jsem příslušně doplnila na Vámi uvedenou emailovou adresu. 
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Dokument, na který odkazujete, jsem si důkladně prostudovala. Chtěla bych se ještě ujistit, zda tedy chápu 
správně, že data ohledně kojení matek v porodnicích (tzn. kolik matek odchází z té které porodnice s tím, že 
plně kojí, že kojí s dokrmem atd.) nejsou k dispozici. 
 
Předem děkuji za odpověď. 

  

S pozdravem a přáním pěkného víkendu 

 

  

Dne 9. prosince 2016 9:26 Těšitelová Vladimíra JUDr. Mgr. <Vladimira.Tesitelova@uzis.cz> napsal(a): 

Vážená paní   

  

sděluji Vám, že Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále také jen ÚZIS ČR), organizační složka státu, jako 
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1) a 2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, posoudil Vaši žádost – žádost  , 
aneta.majercikova@gmail.com  ,  která se týká níže uvedených informací a podle § 6  uvedeného zákona Vám 
zasíláme odkaz na webové stránky, kde je možné naleznout Vámi požadovanou informaci jaká data sbíráme o kojení 
: 

  

http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnictvi‐cr‐strucny‐prehled‐cinnosti‐oboru‐prakticky‐lekar‐pro‐deti‐dorost‐za‐
obdobi‐2007‐2015 

  

Závěrem si Vás dovoluji upozornit na tu skutečnost, že ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona žádost fyzické 
osoby musí obsahovat následující parametry : 

  

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace 
ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu nebo, není‐li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší‐li se od adresy místa 
trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro 
doručování, liší‐li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

  

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracíme s žádostí o doplnění Vaší žádosti ve smyslu výše uvedeném 
v termínu do 30 dnů na tuto emailovou adresu alexandra.slipkova@uzis.cz. 

  

Děkuji. 
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S pozdravem, 

  

V. Těšitelová 

  

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 

zástupce ředitele 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2 
tel.:  , 224 972 883 
e‐mail: Vladimira.Tesitelova@uzis.cz  
http://www.uzis.cz/ 

 

 
Upozornění: 
Není‐li ve shora uvedené  zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e‐mailová zpráva, a to včetně jejích příloh, pouze informativní 
charakter.  Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření 
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost ÚZIS ČR.  

From:   
Sent: Tuesday, November 29, 2016 8:32 PM 
To: ÚZIS 
Subject: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  

Vážená paní, vážený pane, 

  

dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, žádám o 
sdělení, jaká data sbíráte o kojení. 

  

Ve Vašem dokumentu s názvem Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2004 (str. 
2) jsem našla data k délce kojení za rok 2005, ale žádná novější. 

  

Odpověď prosím zašlete na tuto emailovou adresu. 

  

Děkuji a zůstávám s pozdravem 

  

  

  




