
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
Orlická 2020/4 
130 00 
Praha 3 
IČO: 41197518 
 
V Praze dne 25. dubna 2022 
 
Vážení, 
 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bychom Vás tímto chtěli požádat 
o poskytnutí následujících informací: 
 
Celkový počet ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) uhrazených jednotek léků (počet balení) 
v ČR za období leden 2015 až březen 2022 (nebo poslední dostupný měsíc, měsíční data) pro léčivé přípravky 
specifikované v tabulce níže: 
 

Specifikace léčivých přípravků pro počty uhrazených balení VZP ČR: 

ATC skupina Detail 

A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V Všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami  

 
Prosíme o následující detaily: 
1) Datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení) 
2) SÚKL kód léčivého přípravku 
3) Množství balení léčivého přípravku 
4) Specializace lékaře (případně specializace pracoviště, IČZ) 
5) Indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán (je-li vyplněna) 
6) Věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena (navrhujeme věk pojištěnců agregovat po 5 až 10 letech) 
 
V rámci udržení kontinuity obdržených dat prosíme o dodání dat v podobném složení, obsahu a struktuře jako 
v případě žádosti z 10. 8. 2021 se zn. VZP-21-03545047-D1A1 (I/146/21), konkrétně s dělením na: 
1) Recepty 
2) ZULP 
3) Centrová léčiva 
 
V případě, že například věk pojištěnce není dostupný v databázi, prosíme o částečné poskytnutí informací, 
například jen bod 1–4 výše. Zároveň si uvědomujeme, že diagnóza není vždy vyplněna, nebo také nemusí být 
vyplněna správně, přesto prosíme alespoň o částečné zpřístupnění těchto údajů.   
 
Přiložený excelový soubor lze taktéž brát jako ilustraci formátu jednotlivých souborů, ve kterém by data mohla 
být poskytnuta. 
 
S ohledem na předchozí obdobné žádosti bychom rádi zdůraznili, že žádost se primárně týká balení, 
nikoli počtu pacientů či výše finanční úhrady. 
 
Na výzvu nadepsaného orgánu jsme zároveň připraveni tuto žádost kdykoliv upřesnit či doplnit. Prosíme o 

kontakt skrze datovou schránku či na emailovou adresu  

 
Připomínáme, že žádost o poskytnutí výše uvedených informací se týká prostředků vynaložených z veřejného 
zdravotního pojištění, přičemž obdobným žádostem žadatele bylo v minulosti vyhověno, proto se domníváme 
(vycházejíc ze zásady tzv. legitimního očekávání), že požadované informace by nám měly být zpřístupněny. 
 



Dále bychom na tomto místě chtěli zdůraznit, že získaná data v definované podobě nebudou publikována a 
budou sloužit pouze pro interní účely žadatele, konkrétně pro účely zpřesnění dat, které žadatel zpracovává. 
Požadované informace budou ve výsledku využity za účelem zkvalitňování služeb určených spotřebitelům, 
například pro účely klinických studií, tedy ve veřejném zájmu. Informace, které žadatel zpracuje v agregované 
podobě, tj. bez rozlišení na jednotlivé subjekty/zdroje, jsou navíc ve veřejném zájmu často využívány také 
různými orgány veřejné správy (nebo dokonce Evropskou komisí), které se na žadatele průběžně obrací. 
 
V souvislosti s touto žádostí o poskytnutí informace zároveň připomínáme, že požadované informace mohou 
sice představovat výtah z existující databáze údajů vyžadující použití specifických technických nástrojů za 
účelem dohledání a uspořádání informací, nelze je však podle nás považovat za tzv. nové informace, pro které 
by tato žádost mohla být eventuálně odmítnuta. Vycházejíc z ustálené judikatury (např. z rozsudků Městského 
soudu v Praze ze dne 5. června 2019, čj. 8 A 167/2018-90, ze dne 27. listopadu 2019, čj. 14 A 99/2019-50 a 14 
A 100/2019-61, nebo ze dne 16. ledna 2020, čj. 6 A 70/2019 - 60) máme tedy za to, že této žádosti by mělo být 
v plném rozsahu vyhověno, a to bez ohledu na složitost poskytnutí požadovaných informací. 
 
Případné náklady spojené s vyřízením této žádosti jsme připraveni kompenzovat na základě výzvy nadepsaného 
orgánu. 
 
Na závěr bychom rádi uvedli, že preferujeme doručení informací elektronicky, například kvůli velikosti souboru , 

na zabezpečené úložiště pojišťovny. Alternativně lze také využít šifrované online úložiště ke kterému 

bychom Vám zaslali přihlašovací údaje. 

Identifikace žadatele: 
 

 
 

 
 
Za kladné vyřízení této žádosti předem děkujeme. 
 
Za žadatele: 
 

 
 

 
 

 
 


