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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") na základě Vaší stížnosti č.j. UZIS/025533/2019 ze dne 27. 4. 2019 znovu posoudil 
Vaší žádost č.j. UZIS/018412/2019 ze dne 17.4.2019 o poskytnutí následujících informací: 

1. Kolik bylo nahlášeno plánovaných porodů mimo zařízení (tj. domácích porodů) v roce 2014, 
2015,2016,2017,2018? 

2. Kolik z těchto porodů skončilo úmrtím novorozence nebo matky? 

Po opětovném posouzení Vaší žádosti učinil ÚZIS ČR následující závěry. 

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, 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". 

Vámi požadované informace, byť ve velmi omezeném rozsahu a dále vyžadující validní analytickou 
interpretaci dat, jsou částečně obsažené v Národním zdravotnickém informačním systému (dále jen 
„NZIS"). Poskytování údajů z NZIS se řídí zákonem 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"), 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. 
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účet č. 2928 - 101 / 0710 



operační diagnóza (ODG) 

hlavní operační výkon (HOPEVYK) 

základní příčina smrti (UDG 1 C) 

příčina smrti - dg la (UDGlA) 

datum ukončení hospitalizace (DA TUKO) 

způsob ukončení hospitalizace (ZPUKO) 

V části o poskytnutí požadovaných informací byla Vaše žádost odmítnuta rozhodnutím č.j. 

UZIS/025533-2/2019 ze dne 6. 5. 2019, které Vám bylo zasláno prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

S pozdravem 

 

statutární zástupce ředitele 




