Dobrý den,

zadost BODY

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přísupu k informacím si Vás tímto dovoluji požádat o informace
specifikované v přílohách tohoto emailu.
V případě doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat emailem či telefonicky. V průběhu příštích 2 týdnů budu
čerpat dovolenou, budu tedy pravděpodobně reagovat se zpožděním. Děkuji za pochopení.
S pozdravem,

Disclaimer: This electronic message may contain information that is Proprietary, Confidential, or legally privileged
or protected. It is intended only for the use of the individual(s) and entity named in the message. If you are not an
intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the material from your
computer. Do not deliver, distribute or copy this message and do not disclose its contents or take any action in
reliance on the information it contains.

Stránka 1

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01
V Praze dne 2. 8. 2019
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, si Vás tímto
dovoluji požádat o informace týkající se nákladů za akutní lůžkovou péči vyčíslených z nákladových
dat referenčních nemocnic v rámci nákladového ocenění jednotek klasifikačního systému CZ-DRG.
Informace mi prosím zašlete v excelu v tomto datovém rozhraní:
Kód CZCelkové
Celkové
DRG
náklady
náklady v Kč
Popis skupiny
skupiny
v Kč
(medián)
(průměr)

Délka
hospitalizace
– dny
(průměr)

Délka
hospitalizace
– dny
(medián)

Požadujeme pouze neadresné, anonymní informace a všechny tyto poskytnuté infomace budou použity
interně v rámci naší společnosti pro účely zdravotně-ekonomických kalkulací. Poskytnuté informace
nebudeme dále prodávat ani publikovat bez předchozího souhlasu ÚZIS.
Informace prosím zašlete přímo na můj email uvedený níže pod podpisem tohoto dopisu.
V případě, že požadované informace podléhají zpoplatnění, žádám Vás o vyčíslení úhrady za tyto
informace.
Děkuji Vám.
S pozdravem,

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01
V Praze dne 2. 8. 2019
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, si Vás tímto
dovoluji požádat o informace o vykázaných výkonech dle Seznamu zdravotních výkonů za rok 2018
po jednotlivých pojišťovnách.
Informace mi prosím zašlete v excelu v tomto datovém rozhraní:
Počet výkonů
Kód výkonu
OZP
VoZP 201 ČPZP
ZPŠ 209
VZP 111
dle SZV
2017
205

ZPMV
ČR 2011

RBP ZP 213

Dále žádám o informace týkající se vykázaného množství a nákladů v Kč za jednotlivé zdravotnické
prostředky (ZUMy) v roce 2018 dle kódů PZT z Úhradových katalogů zdravotních pojišťoven –
souhrnně pro všechny pojišťovny ... v tomto rozhraní:
Kód PZT

Název PZT

Typ (kód skupiny
PZT)

Množství

Úhrada v Kč

Požadujeme pouze neadresné, anonymní informace a všechny tyto poskytnuté infomace budou použity
interně v rámci naší společnosti pro účely plánování a zdravotně-ekonomických kalkulací. Poskytnuté
informace nebudeme dále prodávat ani publikovat bez předchozího souhlasu ÚZIS.
Informace prosím zašlete přímo na můj email uvedený níže pod podpisem tohoto dopisu.
V případě, že požadované informace podléhají zpoplatnění, žádám Vás o vyčíslení úhrady za tyto
informace.
Děkuji Vám.
S pozdravem,

