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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 jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 

18. 1. 2022 o poskytnutí informací, upřesněnou dne 21. 1. 2022 v následujícím znění:  

 

„…Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení, jaké informace 

Váš úřad k mé osobě vede, zejména pak registr zdravotnických a nezdravotnických pracovníků.“ 

 

K Vaší žádosti ÚZIS ČR poskytuje následující vyjádření: 

Zpracováváme Vámi dodané osobní údaje na žádosti o poskytnutí informací podle čl. 15 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“): 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

ID Datové schránky:  

 

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 V PRAZE DNE 

21. 1. 2022 UZIS/000519/2022-1  7. 2. 2022 
   



 

 

 Stránka 2  

  

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“). 

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.  

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. 

Vaše osobní údaje ÚZIS ČR zpracovává v rozsahu Vámi předaných osobních údajů na žádosti podané 

podle článku 15 GDPR. Jiné osobní údaje, resp. osobní údaje o Vaší osobě v NZIS nebyly, návazně na 

výše uvedený způsob zpracování Vámi předaných informací, dohledány.  

 

V případě, že jste zdravotnickým pracovníkem, máte nárok na přímé nahlížení do Národního 

registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP). K tomu je však nezbytné, abyste zažádal o přístup 

do NR-ZP oficiální cestou.  

Více informací k NR-ZP je k dispozici zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--

narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku#dokumenty  

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
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku#dokumenty
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku#dokumenty
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Žádost o přístup do NRZP pro zdravotnické pracovníky je k dispozici zde:  

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost/Osoba  

 

S pozdravem 

 

 

 

 ÚZIS ČR 

 

 

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://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost/Osoba



