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Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č.

106/1999 Sb., o svobodném

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 13. 8. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:

Počet zemřelých pacientů po týdnech. v nemocnici následné péče Moravská
Svitavská 25, 57I OJ Moravská Třebová, od roku 2016 do dneška ... ".

Třebová

sídlící na adrese:

Poskytuje Vám v souladu s ustanovením § 73 odst. 7 zákona č. 3 72/2011 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
zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů a je dostupná veřej ně na
ČR
na
následujícím
pro
linku:
internetových
stránkách
ÚZIS
https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis. Dalším veřejně dostupným dokumentem souvisejícím
s Vaší žádostí je pak vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu
o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech
hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů, kde strukturu naleznete
v

příloze č.

1.
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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 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, tudíž sdělujeme pouze strukturu
požadovaných údajů.
V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost odmítnuta rozhodnutím
č.j. UZIS/034080-2/2020 ze dne 20.8.2020, 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
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.
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