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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“), ze dne 13. 6. 2022, 
evidované pod č. j. UZIS/039800/2022 (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/039800/2022 ze dne 13. 6. 2022 o poskytnutí informací, týkající se 
poskytnutí následujících informací: 
 
„… Počet ze strany zdravotních pojišťoven uhrazených balení léčivých přípravků specifikovaných pomocí 
SUKL kódů v přiložené tabulce v letech 2020, 2021 a 2022 rozdělených podle: 
 

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 

13. 6. 2022 UZIS/039800/2022-2  27. 6. 2022 
   

 
 



 

 

 Stránka 2  

  

1. Měsíce úhrady léčivého přípravku 
2. SUKL kódů jednotlivých přípravků 
 
SUKL Kód Produkt   Balení 
98219  FURON    TABS 40 MG 50 
176954  ALGIFEN NEO   DROPS 1 50 ML 
166423  RILMENIDIN TEVA   TABS 1 MG 90 
1631   PURINOL    TABS 100 MG 100 
119115  SUMATRIPTAN ACTAVI  FILM C.TABS 50 MG 6 
1632   PURINOL    TABS 300 MG 30 
Jelikož se jedná o informace o přípravcích hrazených z veřejného zdravotního pojištění, domníváme se, že se 
na ně vztahuje právo na svobodný přístup k informacím. Zdůrazňujeme, že získaná data nebudou publikována 
ani použita pro přímé komerční účely. Naopak, data budou zpracována za účelem zajištění dostupnosti 
potřebných léčivých přípravků pro občany České republiky a tedy, dle našeho názoru, je jejich poskytnutí ve 
veřejném zájmu. …“ 
 
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 hrazených zdravotních služeb. 
 
Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) platí, že součástí Národního 
zdravotnického informačního systému (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 Národním zdravotnickém informačním 
systému, pouze informace o struktuře dat. Tato struktura byla žadateli poskytnuta sdělením 
č.j. UZIS/039800/2022–1 ze dne 27. 6. 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 



 

 

 Stránka 3  

  

 
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. 




