
 
 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 

Ústav zdravotnických 
informací a statistiky České 
republiky  

        Palackého nám. 375/4 
        128 01  Praha 2 – Nové Město 

 
        V Praze dne 13. 6. 2022 
 
 
Pro účely psaní diplomové práce Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informaci:  
 
1. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
2. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Vojenská zdravotní 
pojišťovna České republiky u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
3. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
4. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví u všech dvanácti fakultních 
nemocnic v ČR 
5. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
6. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České republiky u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
7. Srovnání všech úhrad za zdravotní služby zdravotní pojišťovny – Revírní bratrská 
pokladna, zdravotní pojišťovna u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR 
 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a 
zaslat prostřednictvím datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
S pozdravem, 
 

 
adresa pro doručování: prostřednictvím dat. schránky 
 



 
 
 

Doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 

 
        V Praze dne 17. 6. 2022 
 
 
Pro účely psaní diplomové práce Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informaci:  
 
1. Srovnání veškerých úhrad za akutní lůžkovou péči pojišťovny Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky – za roky 2019 a 2020 u všech dvanácti fakultních nemocnic v 
ČR 
 
 
 
S pozdravem, 
 

 
adresa pro doručování: prostřednictvím dat. schránky 
 




