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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 
 

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 
8. 11. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 
 
„Ráda bych Vás požádala o data za časové období 2009 - 2019 týkající se preventabilních onemocnění. 
Zajímají mě data o proočkovanosti spalniček, černého kašle a tetanu v kategoriích dětí (0 - 18 let) a dospělých 
(19 - 110 let). Zajímají mě informace o nákladech na léčení těchto jednotlivých nemocí za každý rok v 
uvedeném časovém období. Dále pak potřebuji znát počet případů za každý rok v uvedeném období. Další 
potřebný údaj pro moji analýzu dopadů proočkovanosti je počet očkovaných za dané roky v uvedeném období 
a jednotková cena vakcíny/osobu.“ 
 
K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném 
přístupu k informacím ve spojení 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“) poskytuje 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 veřejně na internetových stránkách 
ÚZIS ČR na následujícím prolinku: https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis. 
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 Stránka 2  

  

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 částečně odmítnuta rozhodnutím 
č.j. UZIS/046663/2020-2 ze dne 16. 11. 2020. 
 
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. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
        

   vedoucí právního odboru ÚZIS ČR 




