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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 žadatele 

 (dále jen „žadatel“), evidované pod č. j. 
UZIS/039766/2022 ze dne 10. 6. 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/039766/2022 ze dne 10. 6. 2022 o poskytnutí informací, týkající se 
poskytnutí následujících informací: 
 
„… Jedná se o následující přístupy k mým údajům v registru obyvatel, které byly provedeny Vaším úřadem: 
1. Dne 3.2.2021 v 11:56,  Agenda = "A1086 - Zdravotní služby", Kód AIS/SSVÚ = 7640, Dúvod/účel = 
"Dotaz informačního systému infekčních nemocí dle zákona 372/2011 sb. ve znění pozdějších předpisů..." 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
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 Stránka 2  

  

o Jaké konkrétní údaje byly tímto dotazem získany a k jakému účelu byly použity? 
2. Dne 12.3.2021 v 23:20,  Agenda = "A1086 - Zdravotní služby", Kód AIS/SSVÚ = 7640, Dúvod/účel 
= "Aktualizace údajů pacienta" 
o Jaké konkrétní údaje byly aktualizovány a z jakého důvodu? Prosím zároveň o sdělení totožnosti 
osoby, která tuto aktualizaci provedla. 
3. Dne 12.3.2021 v 23:20,  Agenda = "A1086 - Zdravotní služby", Kód AIS/SSVÚ = 7640, Dúvod/účel 
=   "Automatická aktualizace údajů" 
o Jaké konkrétní údaje a z jakého duvodu byly v těchto jednotlivých dvou krocích aktualizovány? 
4. Dne 7.6.2021 ve 3:35, Agenda = "A1086 - Zdravotní služby", Kód AIS/SSVÚ = 7640, Dúvod/účel = 
"Aktualizace údajů pacienta" 
o Jaké konkrétní údaje byly aktualizovány a z jakého důvodu? Prosím zaroveň o sdělení totožnosti 
osoby, která tuto aktualizaci provedla. 
5. Dne 30.10.2021 ve 4:43, Agenda = "A1086 - Zdravotní služby", Kód AIS/SSVÚ = 7640, Dúvod/účel 
= "Aktualizace údajů pacienta" 
o Jaké konkrétní údaje byly aktualizovány a z jakého důvodu? Prosím zaroveň o sdělení totožnosti osoby, 
která tuto aktualizaci provedla…“ 
 
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. 
 
Z obecného hlediska platí, že zdrojem požadovaných informací je Informační systém infekční nemoci. 
 
ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR („MZ 
ČR“). MZ ČR je ústředním orgánem státní správy pro resort zdravotnictví. MZ ČR ve smyslu zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) vytvořilo spolu s Krajskými 
hygienickými stanicemi program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních 
nemocí v České republice Informační systém infekční nemoci (dále jen “ISIN“). ISIN je provozován na 
základě legislativního zmocnění dle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona 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 § 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 Národním zdravotnickém informačním 
systému, pouze informace o struktuře dat. Tato struktura byla žadateli poskytnuta sdělením 
č.j. UZIS/039766/2022–1 ze dne 24. 6. 2022.  
 



 

 

 Stránka 3  

  

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. 




