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Rozhodnutí 

 

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 jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) , rozhodl o žádosti 

 (dále jen „žadatel“), 

evidované pod č. j. UZIS/019824/2022 ze dne 7. 3. 2022 (dále jen „žádost“) takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 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“), se žádost o poskytnutí 

informací v části žádosti o poskytnutí konkrétních informací odmítá. 

 

 

Odůvodnění: 

 

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 žádost 

žadatele, evidovanou pod č.j. UZIS/019824/2022 ze dne 7. 3. 2022 o poskytnutí informací, týkající se 

poskytnutí následujících informací: 

 

„…Kolik zubních laboratoří se nacházelo na území jednotlivých krajů, případně okresů, České republiky v 

jednotlivých letech mezi roky 1993 až 2021… “ 
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Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byť 

jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí 

části žádosti. 

 

Zdrojem požadovaných informací je Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. c) 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) je Národní registr poskytovatelů 

zdravotních služeb (NRPZS). 

 

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. Tato struktura byla žadateli poskytnuta sdělením č.j. UZIS/019824/2022–1 ze dne 20. 3. 2022.  

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informací ve spojení s ustanovením § 73 odst. 

7 zákona o zdravotních službách, se žádost o poskytnutí informací v části žádosti o poskytnutí konkrétních 

informací odmítá. 

 

 

 

 

 

 

 

   ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) zákona o svobodném přístupu 

k informacím a s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání 

ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem 

následujícím po dni doručení tohoto rozhodnutí. 




