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PRAHA DNE 

26. 8.2019 

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR") jako povinný 
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") posoudil 
Vaší žádost ze dne 12.8. 2019 o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí následujících 
informací: 

,, .... 1) Která zdravotnická zařízení jsou v České republice provozována církevními institucemi, 
popř. ve kterých zdravotnickcých zařízení figu,rují na provozních místěch církevní či obdobné 
orgány? 

2) Která z těchto zdravotních zařízení se nacházejí v Jihomoravském kraji? .. " 

a poskytuje Vám v souladu s ustanovením § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů strukturu požadovaných dat. 

Struktura Národního registru poskytovatelů je stanovena zákonem o zdravotních službách 
v jeho § 74 odst. 1 a 2: 

(1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to 
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, 
b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, 
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c) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní 

údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek 

a identifikátor datové schránky, 

d) formu zdravotní péče  obory zdravotní péče  popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. 

j) až i), nebo název zdravotní služby podle§ 2 odst. 2 písm. d) až i), a to pro každé místo poskytování, 

e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 

j) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27, 

j) provozní a ordinační dobu, 

k) seznam zdravotních pojiš oven  s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním 

pojištění  

l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a ezpečí poskytovaných zdravotních 

služeb podle tohoto zákona, 

m) počet lů ek podle formy a oboru zdravotní péče  popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 

2 písm.i) až i), 

n) přepočten  počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způso ilosti  specializované 

způso ilosti a zvláštní odborné způso ilosti  

o) zdravotnické prostředky  které jsou přístrojem  používané poskytovatelem při poskytování 

zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb, včetně adresy zdravotnického 

zařízení  ve kterém jsou umístěny  seznam skupin takových zdravotnických prostředků a rozsah údajů 

o nich předávan ch do Národního registru poskytovatelů stanoví prováděcí právní předpis  

p) stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jeho změn. 

(2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje 

a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu podle odstavce 1 

písm. a), c), d)a e), 

b) o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, a to údaje uvedené v dokladu prokazujícím 

jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném členském státě Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, kontaktní adresa a další kontaktní údaje podle 

odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování zdravotních služeb na území České 

republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb na území České republiky a doba jeho trvání. 

Doprovodná informace: 

Podle ustanovení §  2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon 

,, ... nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících 

evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud 

zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způso u 

podání žádosti, lhůt  opravných prostředků a způso u poskytnutí informací". 
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Poskytování údajů z NZIS se řídí zákonem č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zdravotních službách"), konkrétně jeho § 73 odst. odst. 7, podle kterého je ÚZIS ČR na 

žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím oprávněn poskytnout pouze informace o 

struktuře dat. 

Na základě Vaší žádosti Vám ve smyslu§ 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zdravotních službách"), ve spojitosti s  §  2 odst. 3 zákona o  svobodném přístupu 

k informacím Vám tudíž sdělujeme pouze strukturu požadovaných údajů  které jsou v Národním 

zdravotnickém informačním systému evidovány. 

V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost odmítnuta 

rozhodnutím č.j. UZIS/029764-2/2019 ze dne 27. 8. 2019, které Vám bylo zasláno 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že na základě § 73 odst. 8 zákona o zdravotních službách lze 

pro statistické a vědecké účely požádat ÚZIS ČR o poskytnutí údajů z národních zdravotních re istrů 

v podo ě  ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. ÚZIS ČR je oprávněn žádat 

za poskytnutí těchto údajů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené 

s pořízením v pisů  kopií,  s opatřením technických nosičů dat a  s odesláním údajů oprávněnému 

subjektu uvedenému v§ 73 odst. 2 téhož zákona. ÚZIS ČR si mů e vyžádat i úhradu za mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání údajů. Žádost se podává na formuláři  který je k dispozici na stránce 

http://www. uzis .cz/nas/poskytovani-informaci/podani-zadosti-export-dat-registru-nzis.. Tato žádost 

je schvalována vedením ÚZIS ČR. 

S pozdravem  
 

ředitel 
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