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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 

26. 4. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

 

„…ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí následujících statistických informací 

týkajících 

se 

1) Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 

2) Karlovarské krajské nemocnice, a.s. v Karlových Varech 

3) Karlovarské krajské nemocnice, a.s. v Chebu 

a to o sdělení: 

1) Průměrného denního počtu pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v jednotlivých letech 

2017,2018, 2019 a 2020 

2) Průměrného denního počtu pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 07.01.2019 

do 17.02.2019 

3) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 08.10.2020 do 

19.11.2020 

4) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 01.01.2021 do 

27.02.2021 

5) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019 a 

2020 

6) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 07.01.2019 do 17.02.2019 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 
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7) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 08.10.2020 do 19.11.2020 

8) Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 01.01.2021 do 27.02.2021 

9) Průměrný denní počet úmrtí vykázaných v souvislosti s přítomností viru SARS-CoV-2 v jednotlivých 

nemocnicích v obdobích: 

a) od 08.10.2020 do 19.11.2020 

b) od 01.01.2021 do 13.02.2021 

c) od 14.02.2021 do 27.02.2021 

d) od 28.02.2021 do 13.03.2021 

e) od 14.03.2021 do 31.03.2021 

f) od 01.04.2021 do 26.04.2021…“ 

 

Požadované informace podle bodů 1-8 žádosti jsou součástí Národního registru hospitalizovaných  

(„NRHOSP“).  

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, součástí 

Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“)  jsou národní zdravotní registry, 

které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona . NRHOSP je uveden v bodu 2 přílohy k zákonu o 

zdravotních službách. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem platí, že NRHOSP je součástí NZIS.   

 

Požadované informace podle bodu 9 žádosti jsou uvedeny v  Listu o prohlídce zemřelého.  

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. h) zákona o zdravotních službách jsou součástí NZIS data z Listů 

o prohlídce zemřelého („LPZ“).  

 

Podle ustanovení § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách, ÚZIS ČR poskytne na základě žádosti 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud se jedná o údaje v NZIS, pouze informace o 

struktuře dat.  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme oprávnění Vám na základě Vámi podané žádosti 

poskytnout pouze strukturu požadovaných údajů v souladu s ustanovením § 73 odst . 7 zákona o 

zdravotních službách. Strukturu NRHOSP a LPZ Vám poskytujeme v příloze tohoto podání.  

 

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

č. j. UZIS/022115/2021-2 ze dne 10. 5. 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 
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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 NRHOSP a LPZ 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy


Národní registr hospitalizovaných 

Rozsah údajů 

NRHOSP je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém 
Hospitalizace provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V NRHOSP jsou evidovány osoby, 
které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve 
sledovaném období ukončena. Sběr za všechna oddělení lůžkových zařízení proběhl 
poprvé v roce 1981 a následně v roce 1986. Data jsou každoročně zpracovávána od 
roku 1992 a od roku 1994 nahradila v evidenci základních hospitalizačních diagnóz 
devátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Do roku 1997 byla sbírána data 
za lůžková zařízení bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, 
obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala. 

1. Údaje o lůžkovém zdravotnickém zařízení (zpravodajské jednotce) 

• IČO/PČZ zařízení 
• kraj, okres sídla zařízení 
• druh zařízení 
• oddělení, pořadové číslo oddělení 
• pracoviště 

2. Údaje o pacientovi 

• rodné číslo (z něhož se odvozuje pohlaví a věk) 
• datum narození (nově) 
• pohlaví (nově) 
• rodinný stav 
• zaměstnání 
• obec místa trvalého pobytu 
• příslušnost k EU 

3. Údaje týkající se přijetí a pobytu pacienta v zařízení ústavní péče 

• přijetí doporučil 
• datum přijetí (den, měsíc, rok) 
• čas přijetí (hodina, minuta) 
• důvod přijetí 
• přijetí 
• začátek příznaků - datum (den, měsíc, rok) - platnost pro přijetí neodkladné 
• začátek příznaků - čas (hodina, minuta) - platnost pro přijetí neodkladné 
• základní diagnóza - diagnóza základního onemocnění, které je příčinou 

hospitalizace podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10) 

• pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě 
• vnější příčina (týká se nejen úrazů), diagnóza (MKN-10) 
• další diagnózy (MKN-10) (nově v neomezeném rozsahu) 
• datum operace (den, měsíc, rok) 
• čas operace (hodina, minuta) 
• hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou 

provedení operace podle MKN-10 



• nemocniční nákaza (sleduje se u všech pacientů) 
• druh operace 
• reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační 

diagnózou) 
• pooperační komplikace 
• počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP) 
• skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis 

related group)) 
• počet dnů přerušení hospitalizace 
• datum propuštění (úmrtí) 
• hodina, min. propuštění (úmrtí) 
• kategorie pacienta (počty dnů v určitém stavu) 
• základní příčina smrti (Id) - vyplní se diagnóza (MKN-10) prvotní příčiny smrti 

převzatá z Listu o prohlídce zemřelého 
• bezprostřední příčina smrti (Ia) - vyplní se diagnóza (MKN-10) bezprostřední 

příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého 
• ukončení hospitalizace 
• náhrady 
• potřeba další péče po propuštění 

4. Seznam provedených výkonů v rámci hospitalizace pacienta (výkonová věta) 

• kód výkonu (dle seznamu zdravotních výkonů) 
• počet provedených výkonů 
• datum provedení výkonu 

 
 
Více zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry-
-narodni-registr-hospitalizovanych#o-registru  
 

List o prohlídce zemřelého (LPZ) 

Rozsah údajů 

Informace o poskytovateli / o lékaři 

• Identifikační číslo (IC) poskytovatele zdravotních služeb 
• Pořadové číslo zařízení (PCZ) 
• Oddělení 
• Jméno a příjmení lékaře, telefon 

Základní údaje o zemřelém 

• Mrtvě narozené dítě 
• Osoba s neúplnou identifikací 
• Stáří u osob neznámé totožnosti 
• Rodné číslo zemřelého 
• Číslo pojištěnce 
• Zdravotní pojišťovna 
• Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-hospitalizovanych#o-registru
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-hospitalizovanych#o-registru


• Datum narození 
• Pohlaví 
• Státní občanství 

Další informace o zemřelém 

• Místo narození 
• Místo trvalého pobytu 
• Nejvyšší ukončené vzdělání 
• Stav 
• Manžel(ka) / partner(ka) 

Informace o úmrtí a jeho okolnostech 

• Datum úmrtí 
• Čas úmrtí 
• Datum úmrtí na základě odhadu 
• Místo úmrtí / nálezu těla zemřelého 
• Jedná se o místo: úmrtí / nálezu 
• Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů 
• Návrh prohlížejícího / pitvajícího lékaře 
• Je vyžádána pitva 
• Byla provedena pitva 
• Kde nastalo úmrtí 
• Místo prohlídky / pitvy 
• Datum prohlídky / pitvy 

Příčiny smrti 

• Bezprostřední příčina smrti 
• Zprostředkující příčiny smrti 
• Základní příčina smrti 
• Vedlejší příčiny 
• Úmrtí v souvislosti s drogami 
• Typ úmrtí 
• Vnější příčina smrti 

Úmrtí matek a dětí do 1 roku věku 

• Datum narození matky 
• Zemřelé těhotné ženy nebo ženy, které rodily či potratily v 365 dnech před smrtí: 

úmrtí v těhotenství 
• Úmrtí v těhotenství 
• Délka těhotenství 
• Úmrtí při porodu/potratu 
• Úmrtí v šestinedělí 
• Úmrtí v období do 1 roku po porodu či potratu 
• Ukončení těhotenství 
• Místo ukončení těhotenství 

 
Více zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--

list-o-prohlidce-zemreleho#o-registru  

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--list-o-prohlidce-zemreleho#o-registru
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--list-o-prohlidce-zemreleho#o-registru



