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II. 
 

N á v r h 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne     2016, 

 
kterou se mění vyhláška č. 116/2012 Sb., 

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 
 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 70 
odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních službách, ve znění zákona č. 147/2016 Sb.:  

 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního 
systému, se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstva zdravotnictví nebo na 
stránkách jím pověřeného správce informačního systému“ nahrazují slovy „Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „statistický ústav“)“. 
 

2. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovem „poskytovatelů“ slovo „a“ 
nahrazuje čárkou a za slovo „pracovníků“ se vkládají slova „a Národním registru 
hrazených zdravotních služeb“. 
 

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „pořadové číslo a název“ nahrazují slovy „obchodní 
firmu, název nebo jméno“. 
 

4. V § 2 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

    „c) identifikační údaje osoby pověřené subjektem oprávněným k předložení žádosti 
jednat jeho jménem, a to jméno, akademický, vědecký nebo vědecko-pedagogický 
titul, telefonní číslo a elektronickou adresu,“.  

 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 
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5. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „funkce, jméno, popřípadě jména, a příjmení“ nahrazují 
slovem „jméno“, slovo „pedagogický“ se nahrazuje slovy „vědecko-pedagogický“ a 
slova „ odbornost, druh vykonávané práce, oddělení pracoviště a jeho část, telefon“ se 
nahrazují slovy „telefonní číslo“. 
 

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „podle zákona upravujícího elektronický podpis, 
pověřené jednat jménem subjektu, který je podle zákona o zdravotních službách 

oprávněn předložit žádost, pokud není žádost doručena prostřednictvím datové 
schránky“ nahrazují slovy „uvedené v písmenu c)7)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: 
„7) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

7. V § 2 odstavec 3 zní: 
 
  „(3) Formuláře žádostí podle odstavce 1 nebo 2 jsou zveřejněny na 
internetových stránkách statistického ústavu a na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví.“. 
 

8. V příloze části 1 bodu 1.1 se za textem „(MKN-10: kódy D00-D09)“ čárka nahrazuje 
slovem „a“ a na konci textu bodu 1.1 se doplňují slova „a vybrané nezhoubné 
novotvary (MKN-10: kódy D10-D36)“. 
 

9.  Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 426/2012 Sb., o aktualizaci Mezinárodní 
statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).“. 

 
10. V příloze části 1 nadpisu bodu 1.1, části 2 nadpisu bodu 2.1, části 3 nadpisu bodu 3.1, 

části 4 nadpisu bodu 4.1, části 5 nadpisu bodu 5.1, části 6 nadpisu bodu 6.1, části 8 
nadpisu bodu 8.1, části 9 bodu 9.1, části 10 nadpisu bodu 10.1, části 11 bodu 11. 1, 
části 13 bodu 13.1, části 14. bodu 14. 1 a části 15. bodu 15. 1 se slova „a dalších osob“ 
zrušují. 
 

11. V příloze části 2 se na konci textu bodu 2.2 doplňuje věta „Údaje za každou 
hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení nebo pracovišti neukončenou ke konci 
kalendářního roku se předávají do konce ledna následujícího kalendářního roku.“. 
 

12.  V příloze části 3 bodu 3.1 písm. d) se slova „vadu plodu nebo dítěte do 15 let věku“ 
nahrazují slovy „vývojovou vadu nebo geneticky podmíněnou nemoc u plodu, dítěte 
nebo dospělého“. 
 

13. V příloze části 3 bodu 3.1 písm. e) se za slovo „těhotenství“ vkládají slova „, v jehož 
zdravotnickém zařízení byl vyvolán potrat,“. 
 

14. V příloze části 3 bodu 3.1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) 
se zrušuje. 
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15.  V příloze části 3 bodu 3.2 písm. b) se slova „nebo dítěte“ nahrazují slovy „, dítěte 
nebo dospělého, geneticky podmíněnou nemoc u plodu, dítěte nebo dospělého“. 
 

16. V příloze části 3 bodu 3.2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) 
se zrušuje. 
 

17. V příloze části 4 bodu 4.2 se slovo „kardiochirurgickou“ nahrazuje slovem 
„kardiovaskulární“ a slova „propuštění pacienta z léčebné péče“ se nahrazují slovy 
„ukončení hospitalizace“. 
 

18. V příloze části 6 bodu 6.2 se slova „nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí“ 
nahrazují slovy „uznanou nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a za 
každou nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí“ a slova „se stal posudek o ukončení 
nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání platným nebo rozhodnutí o něm 
nabylo právní moci“ nahrazují slovy „posudek o uznání nebo ukončení nemoci z 
povolání nebo ohrožení nemoci z povolání nabyl právních účinků“. 
 

19.  V příloze části 7 bodu 7.2 podbodu 7.2.1 se věta druhá zrušuje.  
 

20. V příloze části 8 bodu 8.2 se slova „dvacátého dne“ nahrazují slovem „konce“. 
 
 

21. V příloze části 9 bodu 9.2 se  slova „bezprostředně po ověření pozitivního výsledku 
konfirmačního vyšetření dané osoby na zjištění trvalého vyloučení z dárcovství krve“ 
nahrazují slovy „bezprostředně po  ověření pozitivního výsledku vyšetření nebo 
ověření diagnózy u dané osoby“. 
 

22. V příloze se za část 10 vkládají nové části 11 a 12, které včetně nadpisů znějí: 
 
„11. Národní diabetologický registr 
 
11.1 Okruh poskytovatelů předávajících údaje: 
 
Každý poskytovatel zdravotních služeb, který stanovil diagnózu, každý poskytovatel, 
který odpovídá za léčení a klinické sledování onemocnění ze skupiny diagnóz E10-
E16 podle MKN-10, a každý poskytovatel, který provádí stanovení laboratorních 
hodnot pacientů s onemocněním ze skupiny diagnóz E10-E16 podle MKN-10. 

 
11.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 
Údaje o stanovení diagnózy a klinickém sledování onemocnění se předávají za každý 
kalendářní rok, a to do konce února následujícího kalendářního roku. Údaje                  
o stanovení laboratorních hodnot pacientů se předávají za daný kalendářní měsíc, a to 
do konce následujícího kalendářního měsíce. 
 
12. Národní registr intenzivní péče 
 
12.1 Okruh poskytovatelů předávajících údaje: 
 
Každý poskytovatel lůžkové péče, který pacientovi při jeho hospitalizaci poskytl 
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akutní lůžkovou péči intenzivní nebo následnou intenzivní péči. 
 

12.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 
Údaje se předávají za každou ukončenou hospitalizaci pacienta na lůžku akutní 
lůžkové péče intenzivní nebo následné intenzivní péče za daný kalendářní měsíc, a to 
nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.“. 

 
Dosavadní části 11 až 15 se označují jako části 13 až 17, včetně bodů těchto částí. 

 
23. V příloze nadpis části 13 zní: 

 
„13. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb“. 
 

24. V příloze části 13 se dosavadní text bodu 13.2 označuje jako podbod 13.2.1, číslo „10“ 
se nahrazuje číslem „15“ a na konci textu podbodu se doplňují slova „, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala“. 
 

25.   V příloze části 13 bodu 13.2 se za podbod 13.2.1 vkládá nový podbod 13.2.2, který 
zní: 
 
„13.2.2 Údaje se předávají za každého poskytovatele sociálních služeb, který podle 
zákona o sociálních službách poskytuje zdravotní služby v zařízeních sociální péče, a 
to podle zákona o zdravotních službách bez oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, do 15 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb;          
v případě změny, přerušení nebo ukončení poskytování zdravotních služeb do 30 dnů 
ode dne, kdy tato změna nastala.“. 
 

26. V příloze části 14 bodu 14.2 se slova „zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu“ nahrazují slovy „nelékařského zdravotnického povolání“, za slova  
„specializované způsobilosti“ vkládají slova „, anebo zvláštní odborné způsobilosti“  a 
na konci textu bodu se doplňují slova „, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala“. 
 

27. Na konec přílohy se doplňuje část 18, která včetně nadpisu zní: 
 
„18. Národní registr hrazených zdravotních služeb 
 
18.1 Okruh zdravotních pojišťoven předávajících údaje: 
 
Všechny zdravotní pojišťovny podle zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
18.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
  
18.2.1 Údaje o rozsahu zdravotních služeb podle § 77a odst. 2 písm. c) zákona            
o zdravotních službách a údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém 
vybavení podle § 77a odst. 2 písm. d) zákona o zdravotních službách se předávají za 
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každé čtvrtletí, a to vždy do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po 
konci daného čtvrtletí. 
 
18.2.2 Údaje o vymezení zdravotních služeb podle § 77a odst. 2 písm. e) zákona         
o zdravotních službách, za které byla úhrada provedena, údaje o výši úhrady podle      
§ 77a odst. 2 písm. f) zákona o zdravotních službách, typ úhrady podle § 77a odst. 2      
písm. g) zákona o zdravotních službách a období podle § 77a odst. 2 písm. h) zákona   
o zdravotních službách se předávají za každé pololetí ve stavu vyúčtování k 30. červnu 
a k 31. prosinci daného kalendářního roku, a to vždy do konce druhého kalendářního 
měsíce následujícího po daném pololetí. 
 
18.2.3 Údaje podle § 77a odst. 3 zákona o zdravotních službách se předávají za každé 
čtvrtletí, a to vždy do konce druhého měsíce následujícího po konci daného čtvrtletí. 
 
Součástí předávaných údajů jsou vždy údaje podle § 77a odst. 2 písm. a) a b) zákona o 
zdravotních službách.“.  
 
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

Ministr: 
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