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Věc:

Poskytnutí informací na

základě

PRAHA DNE

18.2.2021

žádosti podle zákona

k informacím, ve znění pozdějších

s dodejkou

č.

106/1999 Sb., o svobodném

přístupu

předpisů

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR") jako povinný subjekt
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona
pozdějších předpisů

č.

106/1999 Sb., o svobodném

(dále také jen „zákon o svobodném

přístupu

přístupu

k informacím, ve

znění

k informacím") posoudil Vaši žádost ze dne

12. 2.2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:
,, ... 1.

Důvod

systém UZ!Su

odmítnutí bezplatného

skutečně

Přikládám

antigenním testem na Koronavirus dne 28.01 .2021. A zda

dne 28.01.2021 vyhodnotil, že nemám nárok na bezplatný antigenní test. (Dle

odběrového pracoviště jim

2.

vyšetření

bylo sděleno systémem u UZ!Su, že nebyl dodržen termín

sdělení

četnosti odběru.)

tabulku provedených antigenních odběrů a prosím o sdělení informace, zda jsou v systému UZ!Su

evidovány k mé

osobě ohledně

provedení antigenních

testů

odlišné informace. V případě rozdílu prosím o

podrobnou informaci o neodpovídající položce

Datum

odstup dnů
první Ag

odběru

odběr

14.12.2020

30.12.2020
8.1.2021
15.1.2021
22.1._2021

Místo
bezplatný

16

bezplatný

9

bezplatný
bezplatný
.bezplatný

7
·-
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5.2.2021
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3. Jaká byla nejkratší doba pro bezplatné opakování testu ke dni 28.01.2021
4. Jaká je nejkratší doba pro bezplatné opakování testu v současnosti . ... "

K bodu

č.

2 Vaší žádosti uvádíme následující:

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (,,MZ
ČR"). MZ ČR je ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu s výkonem státní
plnění úkolů

správy a
o

ochraně veřejného

v

ochraně

a

zdraví a o změně

stanicemi (dále jen „KHS")

podpoře veřejného
některých

vytvořilo

zdraví ve smyslu zákona

souvisejících

program k

zajištění

zákonů,

č.

258/2000 Sb.,

spolu s Krajskými hygienickými

povinného hlášení, evidence a analýzy

výskytu infekčních nemocí v České republice Informační systém infekční nemoci (dále jen "ISIN").
Systém je provozován na
veřejného

přebíraná

zdraví a o
z

základě

legislativního

změně některých

zmocnění

souvisejících

informačních systémů infekčních

dle zákona

zákonů,

ve

č.

258/200 O Sb., o

znění pozdějších předpisů.

nemocí vedených podle zákona o

zdraví jsou podle ustanovení § 72 odst. 1) písm. f zákona o zdravotních službách
zdravotnického

informačního

Vzhledem k výše uvedeným
přístupu

ochraně

Data

ochraně veřejného
součástí

Národního

systému (dále jen „NZIS").

skutečnostem

a tomu, že žádost byla podaná v režimu zákona o svobodném

k informacím, jsme podle ustanovení § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách
údajů.

poskytnout Vám pouze strukturu požadovaných

Struktura požadovaných dat je

oprávněni

veřejně

dostupná

na následujícím odkazu internetovou stránku: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry -sber-dat-ochrana-verej neho-zdrav i--inform acni-system -infekcni-nem oci .
V

části

č.

j. UZIS/001469/2021-2 ze dne 18.2.2021.

K bodu

žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost

č.

částečně

odmítnuta rozhodnutím

1 Vaší žádosti uvádíme, že Vámi uvedené informace bohužel nelze zpětně ověřit, neboť

zobrazování vyhodnocení není systémem !SIN evidováno.
K

bodům č.

3, 4 Vaší žádosti uvádíme, že Vámi požadované informace jsou

internetových

stránkách

Ministerstva

zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni -testovani/

v

sekci

ČR

na

„Mimořádná

veřejně

dostupné na

následujícím
opatření

odkazu:

Ministerstva

zdravotnictví k antigennímu testování" .
S pozdravem,

- -- - - - - - - - -- -- - --

Stránka 2 - - -- - - - - - - - - -- - - -
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Poučení

o opravném

Proti tomuto

sdělení

prostředku:

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 Minísterstvo

zdravotnictví.

Lhůta

pro podání stížnosti

počíná běžet

dnem následujícím po dni

Stránka 3

doručení

tohoto

sdělení.

