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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“) na základě rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví České republiky, č. j.: MZDR 289/2021-2/PRO ze dne 12. 1. 2021, doručeného
ÚZIS ČR dne 18. 1. 2021, opětovně posoudil Vaši žádost ze dne 24. 9. 2020 o poskytnutí informací týkajících
se následujících otázek formulovaných v žádosti:
„…Dle zákona 106/1999 a dle zákona 372/2011 žádám o informace o volných kapacitách intenzivní
péče v nemocnicích, poskytovaných na adrese dip.mzcr.cz,
1) ve struktuře a obsahu souboru na adrese https://dip.mzcr.cz/prehled/api/czechia-table
(přikládám také jako přílohy této žádosti
2) ve strojově čitelné podobě jako agregace po jednotlivých krajích (ve slovníku UZIS regionech)
3) Žádám o poskytování těchto dat, aktualizovaných každý den po dobu 6 měsíců odedne poskytnutí
prvních dat, ve stejném formátu a struktuře, jak požaduji v 1)
Vzhledem k tomu, že tato data jsou již zpracovaná, naprogramovaná, dostupná v požadovaném formátu
a struktuře velkému množství uživatelů, není potřeba rozsáhlé vyhledávání ani úpravu systému a data
můžete poskytnout obratem.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci, kvůli kterým tato data vznikla, a společenské důležitosti a
potřebě znalosti těchto dat, prosím o přednostní a urychlené vyřízení mojí žádosti…“
Doplněné téhož dne o:
TELEFON – ÚSTŘEDNA
TELEFON – KANCELÁŘ ŘEDITELE
E-MAIL

22497 1111
22497 2712
uzis@uzis.cz

IČO 00023833

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB - Na příkopě 28, Praha 1
účet č. 2928101/0710

„…Doplnění žádosti
u bodu 3) prosím o poskytnutí dat podle 106/1999 § 4a odst. 2f) "(2) Je-li informace poskytována na
základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména ... f) umožněním dálkového
přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo
jejím pravidelným předáváním jiným způsobem…“
MZ ČR je ústředním orgánem státní správy a spolu s Krajskými hygienickými stanicemi a MV a MO
tvoří soustavu orgánů ochrany zdraví ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 zákona o ochraně veřejného
zdraví. V souladu s ustanovením § 79 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou orgány ochrany veřejného
zdraví oprávněni ke sběru a zpracování osobních a citlivých údajů, které jsou vedeny v registrech a
informačních systémech (např. program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu
infekčních nemocí v České republice Informační systém infekčních nemocí (dále jen “ISIN“) a jejich
součástí je i Dispečink intenzivní péče („DIP“).
Data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného
zdraví jsou podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) součástí Národního zdravotnického
informačního systému („NZIS“).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme oprávněni Vám na základě Vámi podané žádosti
poskytnout pouze strukturu požadovaných údajů v souladu s ustanovením § 73 odst. 7 zákona o
zdravotních službách. Struktura požadovaných dat tvoří přílohu tohoto dokumentu.
V části žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím č. j.
UZIS/001012/2021-2 ze dne 29. 1. 2021.
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

Příloha: Struktura DIP
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo
zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení.

Stránka 3

