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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 

23. 11. 2021, doplněnou dne 30. 11 .2021 a 13. 12. 2021, o poskytnutí následujících informací: 

 

„… Kolik úmrtí obyvatel České republiky v souvislosti s nákazou virem SARS-CoV-2 eviduje UZIS k 

dnešnímu dni, tj. k 23. listopadu 2021 a) u osob s plně dokončeným očkováním proti nemoci covid-19 b) u 

osob s prokazatelnou opakovanou nákazou, tedy tzv. reinfekcí? …“ 

 

„… na své žádosti trvám podle zákona č. 106/1999, pokud neexistuje veřejný zdroj, který by uváděl data o 

celkovém počtu úmrtí evidovaných v souvislosti s nákazou virem SARS-CoV-2, a to v kategoriích osob: 

 

a) které měly plně dokončené očkování proti nemoci covid-19 

b) kterým byla nákaza virem SARS-CoV-2 diagnostikována již v minulosti, tedy tzv. reinfekce 

 

Nechci data jakkoliv personalizovaná, stačí mi prostá čísla k dnešnímu datu, tj. 30. listopadu 2021. Žádné 

veřejně dostupné informace o úmrtích v případě tzv. reinfekcí jsem nikde nezaznamenal. 

 

Dále bych na základě zákona č. 106/1999 chtěl požádat o informaci, kolik případů, kdy po nákaze těhotné 

ženy virem SARS-CoV-2 došlo k spontánnímu přerušení těhotenství a odumření plodu, eviduje UZIS k 

dnešnímu datu, tj. k 30. listopadu 2021. …“ 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  
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Stránka 2 

 

  

Zdroji pro Vámi požadované informace jsou Informační systém infekční nemoci, List o prohlídce 

zemřelého a Národní registr hrazených zdravotních služeb.  

 

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky (dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“). Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem 

státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu s  výkonem státní správy a plnění úkolů v ochraně a 

podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, spolu s  krajskými hygienickými 

stanicemi vytvořilo program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních 

nemocí v České republice Informační systém infekční nemoci (dále jen “ISIN“).  

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) platí, že 

součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou data přebíraná z informačních 

systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví . 

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. h) zákona o zdravotních službách platí, že součástí NZIS jsou data 

z Listů o prohlídce zemřelého („LPZ“). 

 

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

registr hrazených zdravotních služeb („NRHZS“). 

 

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.  

 

Strukturu ISIN, LPZ a NRHZS Vám poskytujeme v příloze tohoto sdělení.  

 

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

č. j. UZIS/043216/2021–2 ze dne 13. 12. 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 



 

 

 
Stránka 3 

 

  

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

vedením ÚZIS ČR.  

 

Otevřené datové sady a sady ke stažení, související s epidemii Covid-19 v ČR, jsou k dispozici na 

webových stránkách zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19.  

 

Informace o očkování proti Covid-19 v ČR jsou veřejně dostupné zde: https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr. 

 

Datové tiskové zprávy k epidemii Covid-19 v ČR jsou k dispozici zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-

centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/   

 

Prosíme o pečlivé prostudování veřejně dostupných dat, před podáním jakékoli žádosti týkající se 

epidemie Covid-19 podle zákona o zdravotních službách. 

 

Pro úplnost uvádíme, že garantem statistiky příčin úmrtí je Český statistický úřad . Data jsou 

publikována na následující webové stránce: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-podle-

pohlavi-a-veku-20112020 Statistika příčin úmrtí se zpracovává za rok zpětně. Data za rok 2021 budou 

k dispozici v polovině roku 2022. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

              ÚZIS ČR 

 

Příloha: Struktura dat 

 

 

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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