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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 posoudil Vaši 

žádost ze dne 26. 2. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:  

 

„Ráda bych zjistila, kdy bude možné k bodům 37, 38 a 39 (viz Rozhodnutí vaší odpovědi z minulého roku) 

získat poptávaná data? 

37) Uveďte údaje vývoje užívání psychofarmak a návykových látek (alkohol, opioidy) od vyhlášení pandemie 

do současnosti (grafy, číselné hodnoty, cokoliv je dostupné). 

... 

38) Uveďte údaje vývoje domácího násilí a sebevražd od vyhlášení pandemie po současnost (grafy, číselné 

hodnoty, cokoliv je k dispozici). 

... 

39) Uveďte údaje vývoje úmrtí na srdeční choroby, rakovinu, diabetes mellitus, cévní nemoci mozku a ostatní 

plicní onemocnění od začátku pandemie po současnost grafy, číselné hodnoty, cokoliv je k dispozici) 

 

K bodu 37) ÚZIS ČR uvádí, že dotčená problematika se zpracovává až rok zpětně, takže momentálně nejsou k  

dispozici příslušná data. Z důvodu faktické neexistence požadované informace byla žádost v této části 

odmítnuta podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

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

  

 

 

 

 

 

datovou schránkou:  
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K bodu 38) ÚZIS ČR uvádí, že v současnosti zpracovává statistiku Český statistický úřad a data budou k 

dispozici opět až příští rok. Z důvodu faktické neexistence požadované informace byla žádost v této části 

odmítnuta podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

K bodu 39) ÚZIS ČR uvádí, že data jsou zpracovávaná až po ukončení kalendářního roku. Po zpracování 

budou součástí standardních výstupů ÚZIS. Z důvodu faktické neexistence požadované informace byla žádost 

v této části odmítnuta podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.“ 

 

K Vašemu dotazu uvádíme, že data za rok 2020 budou k dispozici přibližně v polovině roku 2021. 

 

Doprovodná informace:  

 

Nad rámec předmětu Vaší žádosti a s ohledem na informování veřejnosti při povinném zveřejnění informace 

na webových stránkách ÚZIS ČR uvádíme, že statistické výstupy ÚZIS ČR jsou průběžně publikovány na 

našich webových stránkách zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy a žádosti o výdej dat se podávají 

na speciálním formuláři dostupném zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy
https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy



