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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
17. 2. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:
„…1. počet zemřelých osob dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 strukturované dle číselníku diagnóz
za období od ledna 2020 do prosince 2020 po jednotlivých měsících (kód, název, počet zemřelých), jelikož
veřejný zdroj dat https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy za rok 2020 uvádí počet
úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID 19 11907 zemřelých, ale neuvádí je strukturovaně pod jednotlivými
kódy MKN-10.
2. počet zemřelých osob dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 strukturovaně dle číselníku diagnóz za
období od 1. ledna 2021 do 15. února 2021 (kód, název a počet zemřelých), jelikož dle veřejného zdroje dat
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy za období od 1. ledna 2021 do 15. února
2021 uvádí počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 6523 zemřelých (k datu 15.2.2021), ale
neuvádí je strukturovaně pod jednotlivými kódy MKN-10….“
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.
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Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. h) zákona o zdravotních službách platí, že s oučástí Národního
zdravotnického informačního systému jsou data z Listů o prohlídce zemřelého („LPZ“).
Struktura Národního zdravotnického informačního systému („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 Struktura LPZ je veřejně
dostupná zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--list-oprohlidce-zemreleho a poskytujeme Vám ji rovněž i přímo, v příloze tohoto poskytnutí.
V části žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím č. j.
UZIS/001586/2021-2 ze dne 24. 2. 2021.
Doprovodná informace:
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.
Pro úplnost uvádíme, že garantem statistiky příčin smrti ve smyslu Vašeho dotazu je Český statistický úřad. Z
důvodu přímé působnosti ČSÚ by případná žádost o Vámi požadovaná data měla být směřována především
na něj. Nicméně, dle našich informací dosud nebylo za rok 2020 vyhodnocení základní příčiny smrti
provedeno.
S pozdravem

Příloha: Struktura NZIS
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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

