Vážený pan

V Praze dne 28. 2. 2016
Věc: Odpověď k urgencím a žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 8. 11. 2015
Vážený pane,
dovoluji si Vám odpovědět v zastoupení Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, dále „ÚZIS ČR“,
v záležitosti Vaší žádosti ze dne 8. 11. 2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti jste žádal poskytnout informace v rozsahu ust. § 74 odst. 1 písm. a)
až m) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně informací o
poskytovatelích, kteří mají v rámci Karlovarského kraje oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb:
1. Ambulantní specializovaná péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína-léčebně rehabilitační péče
2. Ambulantní specializovaná péče v oboru fyzioterapie- léčebně rehabilitační péče
3. Následná lůžková péče – rehabilitační a fyzikální medicína, léčebně rehabilitační péče
4. Následná lůžková péče – lázeňská léčebně rehabilitační péče.
Ve svém vyjádření Vám ÚZIS ČR sdělil, že žádaná data poskytne, ale potřebuje dostatečnou lhůtu k jejich zpracování. ÚZIS
ČR mě pověřil, abych Vám vyjádřila omluvu za zpoždění ve vyřízení Vaší žádosti, resp. za zpoždění plnění. Bohužel došlo
k prodloužení pozastavení veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Na validaci dat se podílelo
více subjektů. V současné době ale práce vrcholí a od 1. března 2016 bude prezentace veřejné části registru opět přístupná
široké veřejnosti na adrese: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci.
Národní registr poskytovatelů bude tedy v souladu se zákonem o zdravotních službách veřejně přístupný na internetových
stránkách ÚZIS ČR. Tuto zprávu Vám posílám emailem, neboť nemám přístupová hesla pro dálkový přístup
prostřednictvím datové schránky, ale věřím, že zprávu obdržíte v pořádku. Pokud by po 1. 3. 2016 byla prezentace dat, která
potřebujete nefunkční nebo by byly jakékoli problémy s dohledáním dat, obraťte se prosím na ÚZIS ČR, aby Vám
s případnými problémy pomohl, ale věřím, že to již nebude zapotřebí.
Ještě jednou se omlouvám za problémy.
S pozdravem
JUDr. Jindra Pavlová
Právní oddělení
ÚZIS ČR

