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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, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne
22. 12. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:
„Požadované informace:
1. Informace ke statistickému zpracování dat o onemocnění COVID19 – kategorie dle https://onemocneniaktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/zakladni-prehled.json (dále „základní přehled“)
a. provedene_testy a potvrzene_pripady • jasná specifikace postupu výpočtu těchto hodnot (blokové schema,
rovnice, či jiná forma, která bude jednoznačně identifikovat jednotlivé proměnné, vyskytující se v tomto
výpočtu (dale “vstupní hodnota”) • pro každou vstupní hodnotu uvedení informace o způsobu jejího získání
(popis procesu, pokud hodnotu poskytuje přímo Vaše instituce, nebo odkaz na instituci, která Vám hodnotu
poskytuje) 2. Informace o datech z výsledků laboratorního PCR testování: • Je statisticky sledováno, zda byl
takový test prováděn na základě odborné indikace zdravotníkem, či na žádost samoplátce, a to jak u prvních,
tak i opakovaných odběrů? • Je statisticky sledováno, zda se jedná o výsledek testu jednotlivých občanů, nebo
o výsledky hromadného testu zajištěného zaměstnavatelem, či jinou institucí pro větší počet osob současně
(např. filmový štáb, kolektiv na společném pracovišti, apod.) • Je statisticky sledováno, zda má v rámci dat o
výsledcích PCR dopad na kvalitu, resp. zkreslení takových dat opakování hromadných odběrů
samoplátců např. ve smyslu předchozího bodu 2.b), pořádaných zaměstnavatelem, apod. • Je statisticky
sledováno, jaký podíl PCR testů je přímou indikací k samotnému PCR a jaký podíl PCR testů je prováděn
sekundárně jako verifikační po pozitivním výsledku antigenního testu? • Je statisticky sledováno, jaký vliv má
podíl sekundárních, nebo primárně prováděných PCR, dle předchozího bodu na podíl pozitivních a
negativních výsledků vyšetření?
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Pokud výše uvedené statistické vlivy nebyly konzistentně posuzovány po celou dobu publikace dat, pak žádám
též o uvedení případných změn a data, od kdy je tak činěno. Pro všechny položky v rámci toho bodu 2) současně
žádám též o poskytnutí souborů dat o výsledcích PCR testů, kde bude možné výše uvedené rozlišit. Pokud to z
nějakého důvodu není u některé z položek možné splnit, pak prosím o specifikaci důvodu a k jaké položce je
toto vztaženo.
3. Kvalita dat
a. Zda a případně jakým způsobem je sledována kvalitativní stránka vstupních dat pro výpočty
b. Zda a případně jak je sledování kvality vstupních dat u Vaší instituce uskutečňována
c. Zda v průběhu publikování základního přehledu, či jiných publikovaných datových sad, došlo v oblasti
sledování kvality ke změnám v průběhu publikace
4. Protiepidemický systém – PES
a. Specifikace konkrétního algoritmu, kterým prováděn výpočet indexu
b. Jasná specifikace jednotlivých komponent algoritmu ze které bude jednoznačně vyplývat pro každou z nich
samostatně:
- jednotka, ve které je vyjádřena
- která instituce je odpovědná za validitu dat zahrnutých do výpočtu
- o jakou sledovanou hodnotu se jedná a z jakého souboru dat je taková hodnota pro jednotlivé výpočty
poskytována a dále též ve vztahu k algoritmu výpočet PES:
- jasná specifikace postupu výpočtu těchto hodnot (blokové schéma, rovnice, či jiná forma, která bude
jednoznačně identifikovat jednotlivé proměnné, vyskytující se v tomto výpočtu (dále “vstupní hodnota”)
- pro každou vstupní hodnotu uvedení informace o způsobu jejího získání (popis procesu, pokud hodnotu
poskytuje přímo Vaše instituce, nebo odkaz na instituci, která Vám hodnotu poskytuje)
Požadované informace, prosím, zašlete v elektronické podobě, prostřednictvím ISDS. V případě technických
komplikací (např. překročení maximální povolené velikosti přílohy v ISDS, apod.), mohu dle dohody převzít
poskytované informace v elektronické podobě i jiným vhodným způsobem dle dohody…“
K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 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“) poskytuje strukturu požadovaných dat.
Struktura Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“), která je datovým zdrojem
pro Vámi požadovanou informaci, je stanovena zákonem o zdravotních službách v jeho § 70 – 78,
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému, ve znění pozdějších předpisů a je dostupná veřejně na internetových stránkách
ÚZIS ČR na následujícím prolinku: https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis.
Doprovodná informace:
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon „…nevztahuje na
poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací,
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které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků
a způsobu poskytnutí informací“.
Poskytování údajů z NZIS se řídí zákonem o zdravotních službách, konkrétně jeho § 73 odst. odst. 7, podle
kterého je ÚZIS ČR na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím oprávněn poskytnout pouze
informace o struktuře dat.
Na základě Vaší žádosti Vám ve smyslu § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách, ve spojitosti
s § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, tudíž sdělujeme pouze strukturu požadovaných údajů.
V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím
č.j. UZIS/048348/2020-2 ze dne 29. 12. 2020.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že na základě § 73 odst. 8 zákona o zdravotních službách lze pro
statistické a vědecké účely požádat ÚZIS ČR o poskytnutí údajů z národních zdravotních registrů v podobě,
ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. ÚZIS ČR je oprávněn žádat za poskytnutí
těchto údajů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisů, kopií, s opatřením
technických nosičů dat a s odesláním údajů oprávněnému subjektu uvedenému v § 73 odst. 2 téhož zákona.
ÚZIS ČR si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů. Žádost se podává na formuláři,
který je k dispozici na stránce https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy . Tato
žádost je schvalována vedením ÚZIS ČR.

S pozdravem

vedoucí právního odboru 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.

Stránka 3

