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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“) opětovně posoudil Vaši 
žádost ze dne 24. 9. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 
 

„…Dle zákona 106/1999 a dle zákona 372/2011 žádám o informace o volných kapacitách intenzivní 
péče v nemocnicích, poskytovaných na adrese dip.mzcr.cz, 1) ve struktuře a obsahu souboru na adrese 
https://dip.mzcr.cz/prehled/api/czechia-table (přikládám také jako přílohy této žádosti  2) ve strojově 
čitelné podobě jako agregace po jednotlivých krajích (ve slovníku UZIS regionech)  3) Žádám o 
poskytování těchto dat, aktualizovaných každý den  po dobu 6 měsíců odedne poskytnutí prvních dat, ve 
stejném formátu a struktuře, jak požaduji v 1)   

Vzhledem k tomu, že tato data jsou již zpracovaná, naprogramovaná, dostupná v požadovaném formátu 
a struktuře velkému množství uživatelů, není potřeba rozsáhlé vyhledávání ani úpravu systému a data 
můžete poskytnout obratem. 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, kvůli kterým tato data vznikla, a společenské důležitosti a 
potřebě znalosti těchto dat, prosím o přednostní a urychlené vyřízení mojí žádosti…“  

 
Doplněn téhož dne o: „…Doplnění žádosti u bodu 3) prosím o poskytnutí dat podle 106/1999  § 4a 
odst. 2f) "(2) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu 
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Datovou schránkou:  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 
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 Stránka 2  

  

žádosti, zejména ... f) umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, 
obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem…“  
 
K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím sděluje odkazy na tytéž internetové stránky, které Vám již byly poskytnuty ze strany 
Ministerstva zdravotnictví, kde se Vámi požadované informace nacházejí.  
 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19  
https://share.uzis.cz/s/qMpdA9W6yJqX6t3  
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
        

   vedoucí právního odboru ÚZIS ČR 




