
/

UZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Praha 2, Palackého nám. 4

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60)

E-mailem:

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

7. 1. 2021 UZIS/000172/2021-1 20. 1. 2021

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 „ÚZíS 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

7. 1. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:

„…počty očkovaných proti koronaviru SARS-COV-2 dlejednatlitých dnů, očkovacích míst, regionů a

věkových kategorií.

Vzhledem k tomu, že se jednu' o informaci, která se mění v čase, žádám o zpřístupnění vhodným způsobem,

např. dle §4a (2) e) neboj) zákona 106/1999...“

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR („MZ

ČR“). MZ ČRj'e ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu s výkonem státní

správy a plnění úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,

spolu s Krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS“) vytvořilo program k zajištění povinného

hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice Informační systém infekčních

nemocí (dále jen “ISIN“).

Vakcinační modul OČKO byl navržen jako rozšíření modulu ISIN a centrálního úložiště dat. Modul byl

vytvořen zejména pro zpřístupnění výsledků očkování praktickým lékařům, hygienickým stanicím a pro

statistické zpracování dat pak Ministerstvu zdravotnictví. Systém je provozován na základě
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legislativního zmocnění dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného

zdraví jsou podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f zákona o zdravotních službách součástí Národního

zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme oprávnění Vám na základě Vámi podané žádosti

poskytnout pouze strukturu požadovaných údajů v souladu s ustanovením § 73 odst. 7 zákona o

zdravotních službách. Struktura požadovaných dat tvoří přílohu tohoto dokumentu.

V Části žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím č. j.

UZIS/000172/2021-2 ze dne 20. 1. 2021.

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:l/www.uzis.cz/inde×.php?pg:kontakt--zadosti-0›data›analyzy . Tato

žádostje schvalována vedením ÚZIS ČR.

S pozdravem

Příloha: Struktura ISIN – modul OČKO

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.
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Informace o pacientech Informace o praktickém lékaři Informace o nové vakcinaci 
Číslo pojištěnce IČO Informace o očkování - typ Očkování proti COVID-19
Jméno IČP
Příjmení Název Indikace Profesní a Jiná (bude doplněna i Věková a Zdravotní)
E-mail 
Mobilní telefon Informace o zadání nové dávky
Pevná linka Část dávka: 
Poznámka Očkovací látka
Chronická onemocnění Aplikační cesta

Datum vakcinace
Typ výkonu 
Šarže
Expirace
Místo aplikace - končetina
Místo aplikace - strana
Místo aplikace - pozice
Poznámka
Reakce

Část subjekt: (který vakcinaci provedl)
IČ 
Název

Část očkování: (zda probíhá - po 1. dávce, nebo je ukončeno - podána 2. dávka)
Stav




