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PRAHA DNE 

7 . 11. 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. I 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 1.11. 2019 o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí následujících 
informací: 

„Požadovaná data se týkají léčby invazivního meningokokového onemocnění (!MO). Níže 
vyjmenované body jsou požadovány zvlášť pro jednotlivé kmeny meningitidy. (Pokud toto není 
dostupné - je možné oddělit pouze meningitidu Bod zbytku kmenů ACWY.) Prosíme o údaje ideálně 
za jednotlivé roky 2010-2018 za ČR. (Pokud toto není možné - alespoň za 3 poslední roky, ke kterým 
jsou spolehlivé údaje.) ... " 

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 hrazených zdravotních služeb, který je datovým zdrojem pro Vámi 
požadovanou informaci, je stanovena zákonem o zdravotních službách v jeho § 77a týkajícím 
se Národního registru hrazených zdravotních služeb: 

§ 77a 

Národní registr hrazených zdravotních služeb 

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase 
poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, 
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pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta,  a  o provedených úhradách zdravotních 

služeb z veřejného zdravotního pojištění. 

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 

zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to 

a) identi ikační údaje zdravotní pojišťovny. která úhradu zdravotních služeb provedla, 

b) identi ikační údaje 

1. poskytovatele, včetně identifikace p acoviště, 

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle§ 11 odst. 2 písm. b), 

c) rozsah zdravotních služeb,  o jejichž poskytování a úh adě uzavřela zdravotní pojišťovna s 

poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž 

zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úh adě zdravotních služeb 

uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena, 

j) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou, 

g) typ úhrady a 

h) období,  v něm  byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které 

zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene j). 

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v 

odstavci 2 předává 

a) agendový identifikátor fyzické osoby přidělen  podle zákona upravujícího in o mační systém 

základních e ist ů 18) k pojištěnci, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná 

podle písmene d) a uhrazená zdravotní pojišt'ovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních 

služeb; pokud agendový identifikátor fyzické osoby nebyl přidělen, identi ikační číslo tohoto 

pojištěnce, 

b) údaj o pohlaví pojištěnce uvedeného v písmenu a) a rok jeho narození, 

c) kód obce adresy místa pobytu pojištěnce uvedeného v písmenu a) ze základního registru 

územní ident(fikace, adres a nemovitostí 54) a 

d) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní 

služby. 

a bližší informace jsou veřejně dostupné veřejně na internetových stránkách ÚZIS ČR na 

následujícím prolinku: 

http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/NRHZS dat rozhr 003  002.pdf. 

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 
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evidencích, informací, které jsou předmětem p ůmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud 

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

podání žádosti, lhůt, opravných p ostředků a způsobu poskytnutí informací". 

Poskytováni údajů z NZIS se řídí zákonem č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozděj ších předpi sů (dále 

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

žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím op ávněn poskytnout pouze informace 

o st uktuře dat. 

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

a podmínkách jejich poskytováni (zákon o zdravotních službách), ve znění pozděj ších 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 in o mačním systému evidovány. 

V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost odmítnuta 

rozhodnutím č.j. UZIS/031286-2/2019 ze dne 7. 11. 2019, které Vám bylo zasláno 

p ostřednictvím 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 e ist ů 

v podobě, ze které nelze u čit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. ÚZIS ČR je op ávněn 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 op ávněnému 

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 o muláři, 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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