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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, posoudil Vaši 

žádost ze dne 5. 10. 2021, zaevidovanou pod č. j. UZIS/042012/2021, o poskytnutí informací týkajících se 

následujících informací: 

 

„… Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně informace, zda-li je nějaká možnost podání žádosti o 

výpis o mé osobě z osobních údajů vedené v registrech a systémech ÚZIS ČR. 

Jde mi zejména o to, jaké údaje sdílí mezi sebou jednotliví lékaři o mém zdravotním stavu, zda jsou shodné 

nebo se od sebe liší atd..…“ 

 

K Vašemu dotazu ÚZIS ČR uvádí následující: 

 

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a je správcem 

Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) podle 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“). 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

 

 

 

 

 

Datovou schránkou:  

 

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

5. 10. 2021 UZIS/042012/2021-1  20. 10. 2021 
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NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány 

osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních 

služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS. Postup a podmínky správy a přístup k těmto 

údajům jsou komplexně upraveny v § 70–78 zákona o zdravotních službách, stejně tak je okruh údajů 

vedených v NZIS vymezen zákonem o zdravotních službách a jeho prováděcími předpisy, zejm. vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního 

systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Evidence NZIS jakožto primárně statistického systému neumožňuje bez dalšího jednoznačnou a spolehlivou 

identifikaci konkrétní osoby ve všech národních registrech, neboť většina záznamů je v registrech NZIS vedena 

pouze pod rodným číslem, respektive číslem pojištěnce, které bohužel není jednoznačným identifikátorem 

osoby a nese s sebou z principu riziko chyby a záměny konkrétních záznamů.  

NZIS nebyl konstruován jako systém k forenznímu poskytování informací o zdravotním stavu občanů a jeho 

správce k tomu nemá potřebné kompetence a zázemí. NZIS je statistickým systémem, používaným pro 

retrospektivní analýzy dat a tvorbu resortních statistik. Z těchto důvodů neexistuje možnost, jak Vám můžeme 

zaručit 100% správnost předaných informací. Řešením tohoto stavu je plné a absolutní propojení všech 

komponent NZIS na eGovernement a vybudování integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví. Toto 

je předmětem nového zákona o elektronizaci zdravotnictví, jehož návrh byl dne  18. 8. 2021 schválen Senátem 

Parlamentu České republiky.  

Veškeré osobní údaje zpracovávané ÚZIS ČR jsou zpracovávány zákonným, korektním a transparentním 

způsobem. Jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále 

zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. S osobními údaji nakládáme dle platných 

právních předpisů. 

Další informace ohledně zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ÚZIS 

ČR, a to: https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--ochrana-osobnich-udaju--osobni-udaje-v-

registrech-a-systemech a https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--ochrana-osobnich-udaju. 

 

S pozdravem, 

 

 

          

    ÚZIS ČR 

 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--ochrana-osobnich-udaju--osobni-udaje-v-registrech-a-systemech
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--ochrana-osobnich-udaju--osobni-udaje-v-registrech-a-systemech
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--ochrana-osobnich-udaju
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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. 




