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Rozhodnutí

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 (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), rozhodl o žádosti žadatelky Kamaly Taris, Šlikova 2400/62, 169 00
Praha 6, datem narození: 22. 1. 1981 (dále jen „žadatel“) ze dne 1. 10. 2020 evidované pod č.j.
UZIS/035343/2020 (dále jen „žádost“) takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a ustanovení § 2 odst. 4 zákona
o svobodném přístupu k informacím se žádost v části o poskytnutí informací, týkajících se následujících otázek
formulovaných žadatelem v žádosti:
„…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)….“
odmítá.
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Odůvodnění:

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 žádost
žadatele o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí následujících informací:
„…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.
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.
Ve zbytku byla Vaše žádost vyřízena poskytnutím informací č. j. UZIS/047904/2020-1 a sdělením o odložení
části žádosti č. j. UZIS/047904/2020-2

Doprovodná informace:
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že poté, co budou předmětná data k dispozici, na základě ustanovení §
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
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https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy . Tato žádost je schvalována vedením
ÚZIS ČR.

JUDr. Richard Galuška
vedoucí právního odboru ÚZIS ČR

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 20 odst. 4 písm. a) zákona
o svobodném přístupu k informacím a ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví České
republiky prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Lhůta pro podání
odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto rozhodnutí.
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