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Sehnat – zpracovat - zveřejnit



Díky za opendata!



Co s daty, co nejsou open?

Pane redaktore, já už vážně nevím, jak bych Vám 

to vysvětlila. O data se stará ÚZIS, ptejte se tam.

Gabriela Štěpányová, mluvčí MZd



Zákonná úprava

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Čl. 17 Listiny

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

§ 73 odst. 7 a 8 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

zdroj Zakonyprolidi.cz



NZIS x ISIN, DIP…

Statistický ústav poskytne na základě žádosti podle zákona

o svobodném přístupu k informacím, pokud se jedná o údaje

v Národním zdravotnickém informačním systému, pouze

informace o struktuře dat.



ÚZIS x Ministerstvo zdravotnictví

Statistický ústav poskytne na základě žádosti podle

zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud se jedná

o údaje v Národním zdravotnickém informačním systému, 

pouze informace o struktuře dat.



Extenzivní výklad?

Právo na informace představuje ve vztahu k veřejné správě jednu ze

záruk zákonnosti, která by extenzivním výkladem možností omezení

tohoto práva byla značně omezena, ne-li popřena.

rozsudek NSS ze dne 14. 9. 2009, čj. 6 As 18/2009-63 č. 1957/2009 Sb. NSS



NZIS == ISIN, DIP…

rozsudek Městského soudu v Praze z 31. 3. 2021 č.j. 5 A 90/2020— 51

kasační stížnost 5 As 104/2021, dosud nevyřízená



ÚZIS == Ministerstvo zdravotnictví & spol.

sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů z 4. 3. 2021 č. j. UOOU-00798/21-4



Soud míní. A mění

projednáváno Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 25/21

pro kontext: ‚Zbytečné obavy laiků.‘ Politik prosadil utajení zdravotnických dat, znepřístupnil i čísla o koronaviru

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soud-uzis-nzis-statistika-covid-koronavirus_2008030705_cib


Kdo rozhoduje?



Kdo rozhoduje?

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 2021 č. j. MZDR 15491/2021-2/PRO

řeší jako žalobu proti nezákonnému zásahu Městský soud v Praze sp. zn. 3 A 78/2021



Rychleji to zkrátka nejde



Děkuji za pozornost. (a pardon za ty žaloby)

jan.cibulka@rozhlas.cz

prezentace https://datarozhlas.cz/NZIS-open-21/
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