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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 4. 3. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací.
Otázka: „Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016
Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.“
Odpověď: Žádné
Otázka: „Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a
včetně popisu jejího účelu.“
Odpověď: Žádné
Otázka: „Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?“
Odpověď: Žádné

Otázka: „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak
prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte
takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná
hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.“
Odpověď: Žádné
Otázka: „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak
prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte
takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná
hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.“
Odpověď: Žádné
Otázka: „Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak
prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce
nejvyšší.“
Odpověď: Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebyla uzavřena žádná zakázka,
všechny zakázky byly uzavřeny podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1) Technologická základna – TOTAL SERVICE a.s. – výše skutečné hodnoty zakázky činí
100.992.163,31 Kč bez DPH.
2) Dodávka HW – ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. – výše skutečné hodnoty zakázky činí
38.805.550,00 Kč bez DPH. (Realizováno v JŘBU)
3) Datové centrum – O2 Czech Republic a.s. – 20.350.578,24 Kč bez DPH (za 48 měsíců)
Otázka: „Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ
ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm
k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.“
Odpověď: ÚZIS ČR je soběstačný a nevyužívá externích právních služeb, čímž ani nerealizuje žádná
zadávací řízení na právní služby. Nicméně, opět je na místě připomenout, že zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách byl s účinností ode dne 1. 10. 2016 nahrazen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

Otázka: „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“
Odpověď: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Otázka: „Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů,
oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.“
Odpověď: V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám
sdělujeme odkaz na internetovou stránku, kde se Vámi požadovaná informace nachází:
https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/organizacni-schema-20200901.pdf Ve zbytku otázky Vám
poskytujeme informaci v příloze tohoto sdělení.
Otázka: „Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu
§ 214 povinný subjekt používá?“
Odpověď: https://www.tenderarena.cz/profily/UZIS

S pozdravem

Příloha: Organizační struktura a počty úvazků

Pracoviště dle organizační struktury
Ředitel ÚZIS + sekretariát
Oddělení legislativy a právních analýz
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností
Oddělení publikace ekonomických analýz
Oddělení publikace klinických analýz
Oddělení mezinárodních vztahů
Interní auditor
Odbor EPM
Oddělení finančního účetnictví a rozpočtu
Oddělení hospodářské správy
Oddělení personální a mzdové
Projektová kancelář
Právní odbor
Právní oddělení
Oddělení veřejných zakázek
Odbor rozvoje a implementace DRG
Oddělení klinických klasifikací DRG
Oddělení analýz DRG Praha
Odbor informačních technologií
Datové centrum Praha
Oddělení kybernetické bezpečnosti a architektury systémů
Oddělení IT podpory Praha
Oddělení IT vývoje Praha
Oddělení rozvoje systémů
Odbor analýzy dat
Oddělení hodnocení kvality péče Praha
Oddělení analýz zdravotních registrů Praha
Odbor správy dat NZIS
Oddělení sběru a zpracování dat
Oddělení podpory Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Oddělení pro metodické vedení NZIS a regionální podporu
Národní screeningové centrum
Oddělení řízení screeningových projektů Praha
Oddělení řízení screeningových projektů Brno
Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů
Oddělení analýz DRG Brno
Datové centrum Brno
Oddělení kybernetické bezpečnosti Brno
Webové studio
Oddělení IT podpory Brno
Oddělení regionálních analýz
Oddělení hodnocení kvality péče Brno
Oddělení analýz zdravotních registrů Brno
Celkem přepočtených úvazků ÚZIS ČR včetně evropských projektů
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