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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane  

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 
Vaši žádost ze dne 9.6.2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

,, .... Podle informací veřejně dostupných na webové adrese: https://onemocneni
aktualne.mzcr.czlcovid-19 je k datu 9.června 2020 čas 08:04h uveden údaj (viz. screen v příloze): 
Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 - 328 (stav hlášení k 9.6.2020 0:30h) 

Dotazy: 
a) Kolik bylo provedeno pitev u osob s podezřením na "úmrtí v souvislosti s onemocněním COVJD-
19"?
b) U kolika z nich potvrdila pitva úmrtí na (nikoliv s) COVID-19? .... " 

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 
(dále jen „zákon o zdravotních službách") strukturu požadovaných dat. 

Struktura Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS"), která je datovým 
zdrojem pro Vámi požadovanou informaci, je stanovena zákonem o zdravotních službách v jeho 
§ 70- 78, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního

TELEFON - ÚSTŘEDNA 22497 1111 
TELEFON - KANCELÁŘ ŘEDITELE 22497 2712 
E-MAIL uzis@uzis.cz 

IČO 00023833 BANKOVNÍ SPOJENÍ 
ČNB - Na přlkopě 28, Praha I 
účel č. 2928101/0710 

mailto:uzis@uzis.cz


ÚZIS 
zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů a Je dostupná veřejně na 

internetových stránkách ÚZIS ČR na následujícím prolinku: 
https: //www.uzis.cz/index.php?pg=nzis. 

S pozdravem 

Příloha č. I: Formulář žádosti o export dat z NZIS 

Doprovodná informace: 

 
ředitel 

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 způsobu 

podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací". 

Poskytování údajů z NZIS se řídí zákonem 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 o zdravotních službách, ve spojitosti 
s § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, Vám tudíž sdělujeme pouze strukturu 

požadovaných údajů. 

V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost odmítnuta rozhodnutím 
č.j. UZIS/032275-2/2020 ze dne 15.6.2020, 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 registrů 
v podobě, 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 
výpisů, kopií, s opatřením technických nosičů dat a s odesláním údajů oprávněnému subjektu 
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uvedenému v § 73 odst. 2 téhož zákona. ÚZIS ČR si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání údajů. Žádost se podává na formuláři , který je k dispozici na stránce 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy . Tato žádost je schvalována 
vedením ÚZIS ČR. 

Dále doporučujeme navštívit webové stránky o onemocnění, kde je mimo jiné, k dispozici 
i metodický rozbor zemřelých na stránce: 

h ttps :// onemocneni-aktualne.mzcr .cz/ doc/zemreli-CO VID- I 9-metodicky-rozbor. pdf 
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Požadavek na export dat z Národního zdravotnického informačního 
systému (NZIS) 

Žadatel - vyplňte pouze zvýrazněnou část 

Příjmení, jméno, titul (v případě žádosti studenta vyplňuje školitel) : Název NZIS: vyberte 

Název firmy/subjektu a adresa: 

Zpracovávané období: 
vypište požadované období, např. rok 2013-2015 

E-mail: 

Telefon: 

území: 
ČR 

Datum zadání: 
vypište datum 

Specifikace požadavku: Zdůvodnění požadavku, za jakým účelem a s jakým mandátem jsou data žádána. 

Stručný popis dat a účel - projektový záměr: K jakému účelu budou data použita? Specifikujte, jaké konkrétní 
parametry v jakém stupni agregace požadujete předat. V případě potřeby je možné specifikaci doplnit přílohou. 

Popis předpokládaného , zejména publikačního využití dat: Zde by měly být popsány zejména výstupy, pro které 
budou data použita 

Cíle práce: Popište, jaký je hlavní cíl práce. 

Pokud jsou data využita pro plnění grantu, pak uveďte jeho oficiální název, sponzora a řeš itele: 

Specifikace likvidace předaných dat (popis): Po provedení zpracování budou data zlikvidována. 

Data adresná D /anonymizovaná [8J 
agregovaná [8J / individuální D (Požadovaná data nebudou použita pro komerčn í účely). 

Pole vpravo (identifikační údaje oprávněného pracovníka) 
vyplňte pouze v případě žádosti o osobní údaje pacientů 
statutárním zástupcem poskytovatele zdravotních služeb. 
Osobní údaje a údaje vedené ve zdravotnických 
registrech budou zpřístupněny jen oprávněnému 
zdravotnickému pracovníkovi poskytovatele 
zdravotnických služeb poskytovaných pacientovi dle 
§ 73 odst. 2, písm. bz. č. 372/2011 Sb., v pi. zn.; 
případně dalším oprávněným pracovníkům dle§ 73 odst. 
2, písm. c, d, e cit. zákona. 

Statutární zástupce tímto výslovně prohlašuje, že 
požadované údaje se týkají pacientů vedených v NZIS dle 
§ 72 odst. 1 písm. b). 

Způsob předání dat: vyberte 

Identifikační údaje oprávněného zdravotnického nebo 
jiného pracovníka a kontaktní údaje: 

Jméno a příjmení , titul: 

Bydliště: 

Státní příslušnost: 

Pracovní pozice: 

Telefon: 

Email : 

ÚZIS neověřuje a neručí za bezpečnost kontaktů. 

Kontakt: Podpis žadatele nebo 
statutárního zástupce: 



Zpracovatel 

Datum převzetí: Příjmení a jméno: Forma: vyberte 

Předáno komu: Datum předání: 

Číslo předávacího protokolu: 

Evidenční číslo žádosti / rok Evidenční číslo pošty 

Vyjádření metodika ÚZIS 

Garant I Příjmení a jméno: I 
Vyjádření : Datum vyjádřen í: 




