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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 (dále také jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 12. 4. 2021 o poskytnutí informací 

týkajících se následujících informací: 

 

„…seznam lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, kteří za systém v. z. p. poskytnou min. 150 

rekonstrukčních artroskopií (ZV výkon 66041) za rok, tyto informace potřebujeme k doplnění informací 

k metodice vykazování VZP č. PZT_1056 platné od 1. 4. 2021 zdravotních prostředků.…“ 

 

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.  

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. g) zákona o zdravotních službách platí, že součástí Národního 

zdravotnického informačního systému je Národní registr hrazených zdravotních služeb  („NRHZS“). 

 

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. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  
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Datovou schránkou:  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

12. 4. 2021 UZIS/021326/2021-1  19. 4. 2021 

   

 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis


 

 

 
Stránka 2 

 

  

Struktura NRHZS je dostupná zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-

registr-hrazenych-zdravotnich-sluzeb#rozsah  

 

V části žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím č. j. 

UZIS/021326/2021-2 ze dne 19. 4. 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, avšak 

pouze 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 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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