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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Obecná část 
 
Název:  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému.  
Jde o novelu vyhlášky, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 372/2011 Sb.,       
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách), ve 
znění zákona č. 147/2016 Sb. 
 
K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému, není zpracována závěrečná zpráva o zhodnocení 
dopadů regulace (RIA).  Nezpracování závěrečné zprávy o hodnocení dopadů (RIA) bylo 
schváleno v rámci Plánu vyhlášek náležejících do působnosti Ministerstva zdravotnictví, 
jejichž vydání se předpokládalo v roce 2015. Prováděcí vyhláška byla předložena do 
legislativního procesu v roce 2016; jde o prováděcí právní předpis, který navazuje na novelu 
zákona o zdravotních službách provedenou zákonem č. 147/2016 Sb., u níž byl legislativní 
proces delší než se předpokládalo.  
 
 
1. Nezbytnost navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 
Provedení novely vyhlášky č. 1168/2012 Sb. je naprosto nezbytné, a to především z důvodu 
novelizace zákona o zdravotních službách provedené zákonem č. 147/2016 Sb. 
Záměrem předkladatele je stanovit přesný postup a způsob elektronického předávání údajů do 
Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) tak, aby byly zohledněny 
změny zákona o zdravotních službách, zejména jde o provedení změn navazujících na 
novelizovaná znění ustanovení § 76 a 77 zákona (Národní registr zdravotnických pracovníků), 
§ 77a (Národní registr hrazených zdravotních služeb) a na zřízení dalších Národních 
zdravotních registrů, to je Národního diabetologického registru a Národního registru 
intenzivní péče, citovanou novelou. 
 
Cílem navrhované právní úpravy rovněž je reagovat na rozvíjející se technologické možnosti 
sběru dat do NZIS. Z uvedeného důvodu jsou novelou vyhlášky jednotlivá ustanovení platné 
právní úpravy modifikována, resp. přizpůsobena změnám v technologickém vývoji v oblasti 
sběru dat aplikovaném pro potřeby předávání údajů do NZIS. Ze stejného důvodu je                
u některých zdravotních registrů implementováno ztotožnění se základními registry státní 
správy podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dalším nezbytným aspektem navrhované právní úpravy je  uvedení procesu předávání 
osobních a dalších údajů do NZIS do souladu s již probíhajícím procesem výstavby 
informačních systémů veřejné správy (zejména soulad se zákonem č. 365/2000 Sb., 
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o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů).  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
 

Návrh vyhlášky je zpracován v mezích zákona o zdravotních službách a je v souladu se 
zmocňovacím ustanovením uvedeném v § 120 tohoto zákona k provedení § 70 odst. 6 a § 78 
tohoto zákona. 
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými zásadami práva EU 
 

Návrh vyhlášky respektuje právní předpisy EU, resp. je v souladu s právním aktem EU 
definujícím povinnost předávání dat do Eurostatu. Jde o Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Návrh dále respektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů.  

 
K problematice upravované návrhem novely vyhlášky se nevztahují žádné judikáty soudních 
orgánů EU. 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými zásadami práva EU. Návrh vyhlášky 
přímo nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu. 
 
Vyhláška je s právem EU plně slučitelná.  

 
 

4. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána,  
 
K problematice novely vyhlášky není uzavřena žádná mezinárodní smlouva zavazující ČR. 

 
 

5. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Platný právní stav dostatečným způsobem nereflektuje změny zákona o zdravotních službách 
způsobené jeho poslední novelou.  
Dále je možné platný právní stav hodnotit jako zastaralý, plně nereflektující technologický 
vývoj v oblasti předávání dat a neumožňující předávání údajů do NZIS v souladu s vývojem 
informačního systému státní správy ČR.  
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6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel a 
dopady na životní prostředí 
 

S navrhovanou změnou právní úpravy nejsou spojeny hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
 
Poskytovatelé mají povinnost předávat údaje do NZIS již od účinnosti stávajícího zákona        
o zdravotních službách (před nabytím účinnosti uvedeného zákona  byla povinnost předávat 
údaje do NZIS zakotvena již zrušeným zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů), tj. od 1. dubna 2012. Jde-li o nově zákonem zaváděné registry, 
povinnost předávat údaje do těchto registrů je rovněž založena zákonem o zdravotních 
službách, a to jeho novelou provedenou zákonem č. 147/2016 Sb. 
 
V souvislosti s  navrhovanou úpravou vyhlášky o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému dojde pouze k minimálnímu navýšení finančních 
nákladů a administrativy na straně poskytovatelů zdravotních  služeb. Samotné vytvoření 
nových zdravotních registrů (registr intenzivní péče, diabetologický registr) si vyžádá 
centrální náklady v řádu milionů Kč a resort zdravotnictví je bude řešit pomocí projektů z 
dotačních programů EU (uvedeno v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, kterým se 
měnil zákon o zdravotních službách). Konkrétní navýšení finančních nákladů pro 
poskytovatele zdravotních služeb nelze přesně odhadnout, a to vzhledem k heterogenitě jejich 
informačních systémů. U Národního diabetologického registru půjde o minimální náklady 
spojené s ročním hlášením o pacientech v rozsahu záznamů na přibližně 1 str. A4; data bude 
možné odesílat dávkou a tedy bez navýšení administrativní zátěže provozu. Národní registr 
intenzivní péče bude hlášen z nemocničních informačních systémů a opět dávkově, zátěž 
odborného personálu dotčených nemocnic bude po zavedené implementaci nulová. 
Implementace obou registrů zatíží rozpočet velkých poskytovatelů zdravotních služeb 
maximálně v řádu desítek tisíc korun jednorázově, u drobných poskytovatelů (ambulantní 
specialisté u diabetologického registru) v řádu tisíců korun. U obou registrů budou sbírány 
pouze základní diagnostické a klinické údaje, které nevyžadují žádné rozšíření stávající 
zavedené zdravotnické dokumentace.    
 
Pro  poskytovatele sociálních služeb nedojde k žádnému navýšení finančních nákladů ani 
administrativy, jde-li o předávání údajů do Národního registru poskytovatelů, neboť tyto 
údaje předávají již podle stávajícího zákona, jde-li o předávání údajů do zákonem nově 
založeného Národního registru zdravotnických pracovníků, lze rovněž předpokládat, že 
v souvislosti s navrhovanou úpravou vyhlášky dojde k minimálnímu navýšení finančních 
nákladů a administrativy.   
 
Očekávaný finanční dopad na zdravotní pojišťovny v souvislosti s jejich novou povinností 
předávat údaje do Národního registru hrazených zdravotních služeb byl předběžně vyčíslen     
v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, kterým se měnil zákon o zdravotních službách. 
Jak bylo ve zmíněné důvodové zprávě uvedeno, zcela konkrétní vyčíslení nákladů je v tuto 
chvíli těžce realizovatelné. Z konzultací se zdravotními pojišťovnami vyplynulo, že tyto 
náklady budou v individuální, odlišné výši pro každou z pojišťoven, a to s ohledem na 
různorodost jejich technické infrastruktury i objemy exportovaných dat, a lze je upřesnit až na 
základě detailní znalosti metodiky. Náklady na realizaci, až budou detailně známy, zahrnou 
zdravotní pojišťovny do zdravotně pojistných plánů. 
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Návrh s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá sociální dopady ani dopady na životní 
prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny na 
specifické skupiny obyvatel.  
 
7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady 
zákazu diskriminace. Rovněž s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nemůže založit 
porušení zásady rovnosti mužů a žen. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu o zdravotních službách. V novele 
zákona, stejně jako v navrhované novele vyhlášky č. 116/2012 Sb. je plně zajištěna ochrana 
soukromí a osobních údajů. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS 
ČR“) jako správce NZIS při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úlohu správce a 
zpracovatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR je správcem a provozovatelem 
Národního registru zdravotnických pracovníků, Národního registru hrazených služeb, 
Národního diabetologického registru a Národního registru intenzivní péče. Provozovatelem 
ostatních komponent NZIS bude Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační 
systémy (KSRZIS). Ochrana osobních dat je u ÚZIS ČR jako správce i u KSRZIS jako 
provozovatele řízena vnitřními normami a je rovněž upravena zvláštními ustanoveními 
vzájemné smlouvy mezi správcem a provozovatelem.   
 
Údaje, které poskytovatelé zdravotních služeb, resp. poskytovatelé sociálních služeb, povinně 
předávají do NZIS, jsou též součástí zdravotnické dokumentace, jejíž právní úprava, 
provedená zákonem o zdravotních službách, zahrnuje ochranu osobních údajů o pacientovi 
v ní vedených v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Stejně tak zpracování údajů (včetně jejich 
sběru) se plně řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Návrhem vyhlášky nejsou 
dotčena práva subjektů údajů vedených v NZIS daná zákonem o ochraně osobních údajů, 
jmenovitě právo subjektu údajů k přístupu k informacím (§ 12 zákona o ochraně osobních 
údajů) a právo požadovat korekci stavu neoprávněného nebo chybného zpracování osobních 
údajů (§ 21, zákona o ochraně osobních údajů). 
 
Sběr a zpracování osobních údajů v NZIS je nezbytností (anonymizované či agregované 
údaje, jako běžné nástroje statistického zjišťování, neumožňují sledovat a hodnotit trajektorii 
pacienta v systému veřejného zdravotního pojištění), zejména pro splnění celospolečenských 
potřeb kladených na rezort zdravotnictví, kterými jsou: 
 
- hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,  
- reprezentativní hodnocení zdravotních ukazatelů obyvatelstva,  
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- hodnocení činnosti poskytovatelů zdravotních služeb,  
- hodnocení ekvity zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel,  
- zajištění transparentnosti a efektivity systémů úhrad zdravotních služeb. 
 
Naplněním výšeuvedených potřeb by mělo dojít ke splnění hlavního cíle  - efektivnímu řízení, 
poskytování a financování zdravotních služeb, a k tvorbě skutečně efektivních zdravotních 
politik v ČR. 
 
V konkrétních případech zpracování osobních údajů se jedná o následující nově založená 
nebo změněná zpracování osobních údajů, a to následujícím způsobem: 
 
a) Národní registr zdravotnických pracovníků – jde o referenční a neveřejný systém 

(agendový), který bude primárně využíván pro zpracování statistik a plánování počtu a 
dostupné kapacity zdravotnických pracovníků ve vazbě na jejich odbornou a specializační 
způsobilost. Zároveň bude základnou systému eHealth sloužící certifikačním autoritám k 
distribuci a správě oprávnění vstupu do systémů eHealth. Žádná forma zpracování nevede 
k zveřejnění osobních údajů konkrétních osob – přístup k registru mají jen zákonem o 
zdravotních službách určené subjekty s jasně specifikovaným důvodem přístupu (§ 76 
odst. 2 zákona o zdravotních službách). 

 
b) Národní registr hrazených zdravotních služeb – jde o centralizaci údajů o poskytnutých 

zdravotních službách  pojištěncům hrazených v systému veřejného zdravotního pojištění, 
které jsou vykazovány všemi poskytovateli zdravotních služeb a validovány zdravotními 
pojišťovnami. Tento registr bude primárně základnou pro optimalizaci systému úhrad 
zdravotních služeb v ČR. Registr tak umožní přiřadit záznamy o provedené úhradě 
konkrétních zdravotních služeb, u konkrétního pacienta s konkrétním výsledkem léčby. 
Zpracování osobních údajů pojištěnců bude neveřejné. 

 
c) Národní diabetologický registr – jde o systém údajů zaměřený na sledování dostupnosti, 

kvality a dlouhodobých výsledků péče o pacienty s diabetem a zároveň registr hodnotící 
výskyt diabetu jako závažné komorbidity u jiných onemocnění. Údaje o individuálních 
pacientech, vč. sociodemografických údajů ovlivňujících zdravotní stav pacienta, rizikové 
a prognostické faktory onemocnění, laboratorní výsledky a hodnocení typu onemocnění a 
její fáze, budou i po jejich zpracování zcela neveřejné. Přínosem zpracování osobních 
údajů pro pacienty zde bude optimalizace sítě poskytovatelů zdravotních služeb, důsledná 
kontrola kvality péče a včasná identifikace rizik, která umožní efektivní sekundární 
prevenci u konkrétních rizikových skupin pacientů. 

 
d) Národní registr intenzivní péče – jde o systém údajů o individuálních pacientech, včetně  

sociodemografických  údajů ovlivňujících zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické 
faktory onemocnění, laboratorní výsledky apod., a dále i údaje specifikující poskytovatele 
zdravotních služeb, jehož hlavním účelem je standardizace klinických postupů a kvality 
intenzivní péče jako segmentu, kde se kvalita přímo promítá do počtu zachráněných 
lidských životů. Údaje pacientů do registru bude hlásit každý poskytovatel intenzivní 
lůžkové péče, který ji poskytl při hospitalizaci pacienta v případě náhlého selhávání nebo 
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náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy 
důvodně předpokládat. Zpracování veškerých údajů bude zcela neveřejné. 

 
e) Národní registr reprodukčního zdraví – jde o sloučení údajů z dosavadního Národního 

registru rodiček (NRROD), Národního registru novorozenců (NRNAR), Národního 
registru vrozených vad (NRVV), Národního registru potratů (NRPOT) a Národního 
registru asistované reprodukce (NRAR) do jednoho systému. Primárním cílem tohoto 
sloučení je snížení administrativní náročnosti a zvýšení přidané hodnoty informací 
získávaných z předávaných údajů. Zpracování osobních údajů vedených v registru bude 
zcela neveřejné. V registru reprodukčního zdraví nejsou zpracovávány osobní údaje 
rodičky, která požádala o utajení své totožnosti při porodu podle § 37 zákona                     
o zdravotních službách. 

 
Zajištění ochrany soukromí a vysoké bezpečnosti práce s osobními údaji je hlavním smyslem 
rekonstrukce NZIS podle zákona o zdravotních službách. Ustavení Národního registru 
hrazených zdravotních služeb umožní redukovat objem dat sbíraných v ostatních registrech 
NZIS. Nově zakládané registry NZIS budou budovány podle pravidel eGovernmentu tak, aby 
se jejich funkčnost stala základem pro všechny další komponenty NZIS. Cílovým stavem je 
provoz zabezpečených databází, ve kterých nejsou vedeny osobní údaje v otevřené formě a 
kde je záznam konkrétní osoby určen anonymním identifikátorem fyzické osoby. S ohledem 
na cílový stav, budou jednotlivé registry popsané v NZIS budovány či rekonstruovány tak, že 
nově stavěné registry budou založeny pouze na identifikátorech AIFO každého příslušného 
registru, zatímco u registrů existujících, kde je třeba dodržet kompatibilitu s dosavadní 
infrastrukturou editačních i čtecích informačních systémů bude postupně identifikátor AIFO 
doplňován k dosavadnímu rodnému číslu tak, aby se NZIS do situace používání pouze 
identifikátoru AIFO dostal do dvou let od přijetí novely zákona o zdravotních službách. Cílem 
je používání pouze bezvýznamových identifikátorů AIFO a to unikátních pro každý jednotlivý 
zdravotní registr. 
 
V novém rekonstruovaném systému NZIS budou v maximální míře využívány služby 
eGovernmentu a bezvýznamových identifikátorů AIFO. Rodná čísla nebudou v novém NZIS 
využívána a dosud evidována RČ budou vymazána. Službami eGOVernementu se myslí 
komunikace na základě webových služeb přes rozhraní eGON service bus, včetně 
managementu oprávnění a přístupů jednotlivých oprávněných systémů k těmto službám. 
Těmito webovými službami si oprávněné systémy předávají bezpečně data pouze s využitím 
vlastních jim přidělených AIFO identifikátorů. Restrukturalizovaný NZIS bude rovněž účelně 
využívat dostupné centralizované služby eGOV, jako například zajištění elektronického 
výpisu obsahu registru NRZP oprávněnému zdravotnickému pracovníkovi a management 
identity občana.  
 
Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) bude budován jako autoritativní systém 
resortu zdravotnictví a bude využívat ztotožňování zdravotnických pracovníků se základními 
registry podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Po dobu nutnou pro validaci a 
úpravu historických migrovaných záznamů, maximálně však po dobu dvou let po spuštění 
Národního registru zdravotnických pracovníků, budou jako osobní údaje potřebné pro 
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identifikaci osoby zdravotnického pracovníka uváděny rodná čísla i agendový identifikátor ve 
smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále také jen „AIFO 
agendy daného registru“ nebo „AIFO NZIS“). Následně po dokončení validace dat bude 
rodné číslo zničeno. Veškerá komunikace se systémy, které využívají služeb eGovernmentu, 
bude probíhat podle pravidel eGovernmentu vystavením webových služeb na eGovernmentu. 
Pro oprávněné uživatele systému NRZP, kteří nevyužívají služeb eGovernmentu, bude v 
NRZP vytvořeno jednotné číslo registrace, které bude sloužit ke komunikaci mezi NRZP a 
daným oprávněným systémem. Tyto webové služby bude poskytovat přímo NRZP s využitím 
ztotožnění přes eGovernment. Bude preferována varianta připojení přes služby 
eGovernmentu. Registr NRZP bude obsahovat vlastní webovou aplikaci, která umožní 
oprávněným uživatelům přímé čtení/zápis údajů v rozsahu jejich oprávnění. 
 
Předávání dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) bude probíhat 
ve zvláštním režimu, který zajistí uchovávání dat v zabezpečené podobě pod identifikátorem, 
jedinečným pro tuto agendu, a to na bezvýznamový identifikátor AIFO NZIS. Zdravotní 
pojišťovny využijí pro předání identifikace jednotlivce služby eGovernmentu, zajišťující 
překlad AIFO mezi jednotlivými agendami tak, aby bylo ÚZIS ČR umožněno získat AIFO 
dle agendy NZIS. Existuje jednoznačný převod mezi AIFO zdrojového a cílového 
agendového systému zprostředkovávaný základními registry. Tento převod bude 
v komunikaci mezi  ÚZIS ČR a zdravotními pojišťovnami využit a to výhradně 
prostřednictvím převodníku ORG eGovernmentu a služeb Egon Service Bus. Zdravotní 
pojišťovny předají ÚZIS ČR za tímto účelem identifikátor „šatního lístku“ a pořadové číslo 
pojištěnce v něm, které umožní agendovým systémům ÚZIS ČR získat AIFO NZIS 
prostřednictvím služeb eGovernmentu, a to současně s číslem pojištěnce. Pokud není možné 
tuto službu pojišťovnou z objektivního důvodu využít, předávají po přechodnou dobu 
maximálně dvou let pouze číslo pojištěnce. Zdravotní pojišťovny budou rovněž předávat číslo 
pojištěnce po dobu nezbytně nutnou pro rekonstrukci NZIS, která umožní na základě 
legislativních změn zpravodajským jednotkám předávat do NZIS údaje nezbytné pro 
ztotožnění a získání AIFO NZIS. Rodná čísla historicky obsažená v NZIS, budou ve chvíli, 
kdy budou všechny zpravodajské jednotky poskytovat do NZIS údaje nezbytné pro získání 
AIFO NZIS, dávkově ztotožněna eGovernmentem, to znamená jednorázově dávkově 
ztotožněna prostřednictvím žádosti Ministerstva zdravotnictví věcnému správci registru ROB 
- Ministerstvu vnitra. Poté budou rodná čísla v systému NZIS zničena. Aktuálně se bude 
přechod na komunikaci pomocí služeb eGovernmentu týkat všech sedmi zdravotních 
pojišťoven, a to v rámci budování NRHZS. Postupně se přechod k tomuto způsobu 
komunikace prostřednictvím služeb eGovernmentu bude týkat všech zpravodajských jednotek 
NZIS, tedy cca třiceti tisíc poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
Přehled sledovaných údajů v NZIS pro potřeby vedení registrů je uveden v příloze tohoto 
odůvodnění. Zabezpečení sledovaných údajů, identifikace uzlů a možných rizik a specifikace 
protiopatření k jejich eliminaci je následující: 
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Uzel 1 – Zpravodajská jednotka a aplikační část NZIS 
 
Popis uzlu:  
Veškerá data do registrů NZIS zadávají jednotlivé zpravodajské jednotky – poskytovatelé 
zdravotních služeb.  Tento uzel je tedy zodpovědný za vznik primárních dat v NZIS.   
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Předávání údajů  do jednotlivých registrů NZIS se v některých technických  detailech 
odlišuje,  obecně za NZIS lze říci, že technicky mají zpravodajské jednotky, kterými jsou 
poskytovatelé zdravotních služeb, event. další osoby,  tři způsoby, jak údaje do NZIS předat. 
Za prvé je to přímé zadání údajů  přes zabezpečené webové aplikace registru, druhým 
způsobem je dávkové předání údajů pomocí nahrání souboru rovněž přes zabezpečené 
webové rozhraní a třetím způsobem je přímá b2b komunikace mezi systémem NZIS a 
ověřeným informačním systémem (např. nemocniční informační systém NIS), který údaje do 
daného registru NZIS hlásí.  
Hlavním nástrojem, který uživatelé využívají, je jednotná technologická platforma (dále  „jen 
JTP“) NZIS, jíž se  zajišťuje jednotný způsob autorizace a autentizace uživatelů NZIS 
(oprávněných subjektů ve smyslu § 73 zákona o zdravotních službách)a přidělení jejich rolí 
v systému. Po schválení přístupu  uživatelé zpravodajských jednotek obdrží adekvátní role             
v systému NZIS. Na základě přidělené role je pak definován přístup k údajům a nástrojům 
NZIS.  
Dále toto prostředí nabízí služby pro dávkový příjem XML dat dle standardu DASTA, b2b 
službou mezi serverem dané zpravodajské jednotky a službami NZIS. Tato cesta není zatím v 
b2b podobě příliš široce využívána, neboť na ni prozatím nejsou externí nemocniční systémy 
připraveny. Nicméně i zde platí, že každý takový externí systém obdrží elektronický certifikát 
pro zabezpečenou komunikaci, s vědomím pověřeného zástupce dané zpravodajské jednotky. 
 
Uzel 2 – Registry NZIS – databázová část 
 
Popis uzlu: 
Jedná se o primární databáze NZIS. Zde se ukládají veškeré údaje, které zpravodajské 
jednotky předávají. Provozovatelem prostředí JTP, registrů NZIS a zpracovatelem údajů je na 
základě smluvního vztahu KSRZIS.  
Tento uzel tedy představuje primární datové úložiště NZIS. 
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Data jsou fyzicky uložena na zabezpečených serverechKSRZIS, rovněž zřizovaného jako 
organizační složka Ministerstvem zdravotnictví ČR. K serverům jako takovým mají přístup 
pouze vyjmenovaní pracovníci smluvního provozovatele a zpracovatele údajů, tedy KSRZIS, 
nikdo jiný, dokonce ani správce dat. Obě organizace,  ÚZIS ČR, tak KSRIZS jsou držiteli ISO 
27001 a 9001. Dominantním nástrojem je zde databáze MSSQL, která obsahuje veškerá 
primární data v NZIS.  
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Uzel 3 – Reporting NZIS 
 
Popis uzlu: 
Jedná se o standardizovaný provozní reporting obsahu jednotlivých registrů NZIS, který se 
formou webových reportů zobrazuje na základě příslušných rolí uživatelům NZIS. 
Tento uzel je tedy zodpovědný za přípravu provozních anonymních reportů. 
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Zde je hlavním nástrojem standardní technologie MS Reproting Sevices, která zobrazuje dle 
příslušné role dané reporty z NZIS. Z důvodu maximálního zabezpečení nejsou reporty 
realizovány přímo nad primárními daty, ale ETL procesy vytvářejí plně anonymizované 
databáze „Datamarty“, nad kterými jsou teprve vytvářeny jednotlivé reporty, dostupné            
v prostředí NZIS. V této části NZIS se tedy fyzicky nenacházejí žádné citlivé osobní údaje a 
zobrazování reportů je vázáno na role v systému NZIS. 
 
Uzel 4 – Datový správce NZIS a vytěžovací větev ÚZIS ČR 
 
Popis uzlu: 
Jelikož správce NZIS, kterým je podle zákona o zdravotních službách ÚZIS ČR, nemá           
z důvodu bezpečnosti celého systému přímo přístupnou primární databázi systémů NZIS, je 
pro plnění jeho zákonné role správce dat v NZIS realizován jeho přístup k primárním datům 
prostřednictvím vytěžovací větve pro registry NZIS, která je pod kontrolou datových správců 
ÚZIS ČR. 
Tento uzel tedy představuje kontrolovanou bránu pro přístup zákonného správce ke 
spravovaným datům, která je fyzicky zosobněna datovým správcem NZIS. 
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Fyzicky se jedná o databázový server, kam se každou noc zrcadlí primární data z databáze 
NZIS, respektive databáze jednotlivých registrů NZIS. Bezpečnostní politika je zde nastavena 
tak, že pro každý datový zdroj, tedy každý registr NZIS jsou jmenováni ředitelem ÚZIS ČR  
obvykle jeden až dva datoví správci, vázaní mlčenlivostí. Pouze tyto osoby mají přístup         
k primárním datům daného registru, a tedy pouze tyto osoby mají dostupná neanonymizovaná 
data příslušného registru. Pouze tyto osoby jsou oprávněny data předávat dále, vždy technicky 
zabezpečeným způsobem (šifrování, TSL). Správce datového zdroje je oprávněn 
 
• interně předávat vždy pouze anonymizované a agregované údaje z registru analytikům dat 

NZIS, kteří jsou zaměstnanci ÚZIS ČR, k dalšímu hodnocení – uzel 5. 
 
Interní předání individuálních (byť anonymních) dat analytikovi dat NZIS je možné jen se 
souhlasem ředitele a na základě předávacího protokolu. Osobní údaje  se nepředávají. 
Externím subjektům jsou předávána pouze anonymizovaná data z NZIS; každé externí 
předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a 
předání je realizováno na základě předávacího protokolu.  
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Uzel 5 – analytik dat NZIS 
 
Popis uzlu: 
Jde o analytiky dat NZIS, kteří provádí pokročilá statistická hodnocení na svých pracovních 
PC. 
Tento uzel je tedy představován analytikem dat, který je zodpovědný za provádění zadaných 
analýz. Má k dispozici vždy jen anonymní data. 
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Analytici  dat používají obvyklé analytické nástroje, jako SPSS, R, případně nástroje MS 
Office. Analytik dat je jako ostatní zaměstnanci ÚZIS ČR vázán mlčenlivostí. Vždy má                
k dispozici pouze anonymizovaná data, nikdy osobní údaje, jak plyne z popisu uzlu 4. 
Analytik dat není oprávněn data, která obdrží, předat kamkoli dále. Výstupem práce analytika 
je obvykle analytická zpráva, která obsahuje pouze agregované a samozřejmě anonymizované 
údaje. 
 
Uzel 6 – Externí subjekt 
 
Popis uzlu: 
Jedná se o jakékoli subjekty, které nejsou správcem daného datového zdroje, nebo nemají 
uzavřenou se správcem smlouvu o zpracování dat. Tato definice se vztahuje i na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. 
 
Používané nástroje a zabezpečení: 
Externí subjekt může obdržet pouze agregovaná data, každý výstup podléhá v režimu předání 
dat žádosti a schválení vedením ÚZIS ČR, viz. uzel 4.  
Návazně na rozšíření rozsahu údajů NZIS jsou prováděny změny v rámci nastavení vnitřních 
procesů ÚZIS ČR zejména k posílení dozorové činnosti ve vztahu ke shromažďovaným a 
zpracovávaným osobním údajům. Je ustavena pozice Komisaře pro ochranu osobních údajů, 
který bude úzce spolupracovat s ÚOOÚ, vedením Ministerstva zdravotnictví a dalšími 
relevantními subjekty. NZIS bude vybaven novými metodickými předpisy a nařízeními, které 
sladí probíhající procesy s moderními normami ochrany osobních dat a soukromí. 
 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 
korupčních rizik ani jejich nárůst. 
 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá jakýkoliv 
dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 
 
 
K novelizačnímu bodu 1 a 2  (§ 1 odst. 2 a § 2 úvodní část odstavce 1)  
Jde o legislativnětechnické úpravy navazující na změny provedené v zákoně o zdravotních 
službách. V ustanovení § 1 odst. 2 se upřesňuje správce NZIS, protože podle ustanovení § 70 
odst. 3 zákona o zdravotních službách správcem  již nadále není Ministerstvo zdravotnictví, 
ale ÚZIS ČR. Do uvozující části ustanovení § 2 odst. 1 se v souladu s ustanovením § 72 odst. 
1 písm. g) zákona doplňuje Národní registr hrazených zdravotních služeb. 
 
K novelizačnímu bodu 3 až 6 (§ 2 odst. 1) 
Upřesňují se náležitosti žádosti o oprávnění k přístupu k osobním a dalším údajům vedeným 
ve zdravotnických registrech s ohledem na technické řešení informačního systému NZIS a 
postupů používaných správcem. 
 
K novelizačnímu bodu 7 (§ 2 odst. 3) 
V ustanovení jde jednak o legislativnětechnickou úpravu navazující na vymezení správce 
podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona o zdravotních službách, jednak o úpravu s ohledem na 
technické řešení informačního systému NZIS (upřesňuje se uveřejňování formuláře žádosti 
pro podávání žádosti o oprávnění k přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným 
v registrech, včetně žádosti o zrušení oprávnění). 
 
K novelizačnímu bodu  8 a 9  
Jde o legislativně technické úpravy navazující na platné znění Mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). 
 
K novelizačnímu bodu 10  
Jde legislativně technickou úpravu, kdy nadpisy jednotlivých části přílohy se upravují tak, aby 
odpovídaly obsahu dotčené části.  
 
K novelizačnímu bodu 11  
Úprava zajišťuje předávání údajů o všech hospitalizacích ke konci kalendářního roku, včetně 
dlouhodobých hospitalizací, dříve neevidovaných. 
 
K novelizačnímu bodu 12 až 16   
Jde o úpravu zohledňující úpravu Registru reprodukčního zdraví podle novely zákona               
o zdravotních službách. 
 
K novelizačnímu bodu 17  
Jde o úpravu zohledňující platné znění zákona o zdravotních službách a vymezení názvu 
Národního registru kardiovaskulárních operací a intrevencí (změna slova na 
„kardiochirurgickou“ na „kardiovaskulární“) a formulační zpřesnění.  
 
K novelizačnímu bodu 18 
Za účelem odstranění pochybností o předávání údajů o nemoci z povolání se upřesňuje, že 
musí jít uznanou nemoc z povolání. Zároveň se upřesňuje text týkající se posudku o uznání 
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nebo ukončení nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci tak, aby byl v souladu se zákonem č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
 
K novelizačnímu bodu 19 
Zrušuje se povinnost, kterou bylo poskytovateli zdravotních služeb uloženo před zahájením 
substituční léčby ověřit, zda pacientovi není poskytována substituční terapie u jiného 
poskytovatele. Stanovení této povinnosti ve vyhlášce je nedostatečné. Nemá oporu v zákoně 
(pro její plnění není stanoven zákonný rámec). 
 
K novelizačnímu bodu 21 Jedná se o upřesnění praxe zařízení transfuzní služby, kdy při 
zadávání do registru může jít buď o osobu, která má ověřený pozitivní výsledek  vyšetření a 
nebo o osobu, u které se ověří diagnóza, a po ověření se zadá do registru.  
 
K novelizačnímu bodu 20 a 24 
Provádí se a úprava stávajícího znění vyhlášky související se sjednocením periodicity a lhůt 
pro předávání údajů. 
 
K novelizačnímu bodu 22 a 27(nový Národní diabetologický registr, Národní registr  
intenzivní péče a Národním registr hrazených zdravotních služeb) 
 
Doplňují se  registry  nově zavedené novelou zákona o zdravotních službách. 
 
K novelizačnímu bodu 23 a 25 
Název registru poskytovatelů zdravotních služeb se upravuje tak, aby odpovídal názvu 
stanovenému zákonem o zdravotních službách.  Zároveň se v návaznosti na novelu zákona      
o zdravotních službách doplňují poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní 
služby podle zákona o sociálních službách, a to na základě ustanovení § 11  odst. 2 písm. b) 
podle zákona o zdravotních službách bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb, neboť 
tito poskytovatle též předávají do registru údaje (§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních 
službách). 
 
K novelizačnímu bodu  26 
Nálezem Ústavního soudu (nález č. 437/2012 Sb.) byl v zákoně o zdravotních službách zrušen 
Národní registr zdravotnických pracovníků, který byl nově ve smyslu závěrú ÚS zakotven 
novelou zákona o zdravotních službách.  
Právní úprava (ve vyhlášce č. 116/2012 Sb.) předávání údajů do zrušeného registru však 
zrušena nebyla, i když bez možnosti použití v praxi. Nyní se bod 14 přílohy upřesňuje tak, 
aby navazoval na zákonnou úpravu registru. 
Dále se provádí legislativně technická změna za účelem sjednocení úpravy lhůt. 
 
 
K Čl. II 
Novela zákona o zdravotních službách nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016, přičemž přechodné 
ustanovnení zákona č. 147/2016 Sb. stanoví, že Ministerstvo zdravotnictví zřídí nové registry 
(Národní registr zdravotnických pracovníků do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, Národní registr hrazených zdravotních služeb do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
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tohoto zákona, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče) do 12 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Další lhůty jsou pak v návaznosti na zřízení 
registrů stanoveny pro předávání údajů dotčenými subjekty. 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky tak, aby se tak s ohledem na účinnost zákona stalo co 
nejdříve.   
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAMSTX)



19 
 

Příloha odůvodnění 
 

Přehled sledovaných údajů v Národním zdravotnickém informačním systému 
pro potřeby vedení registrů 
 
1. Národní onkologický registr 
 
Osobní údaje (viz § 70 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách) 

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje pohlaví a věk) 
• obec místa pobytu 

 
Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta 

• sociální postavení (zaměstnanec, samostatně pracující, nezaměstnaný, 
nepracující, bezdomovec, neznámo) 

• stav (žijící v rodině, osamoceně, neznámo) 
• hlavní životní zaměstnání 

Osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním,  včetně 
klasifikace novotvaru 

• zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 
• rodinná anamnéza - počet novotvarů 
• kouření 
• počet novotvarů u téhož nemocného 
• předchozí novotvary 

Klasifikace novotvaru 

• diagnóza podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10) 

• lateralita (vpravo, vlevo, oboustranně, odpadá, neznámo) 
• TNM a pTNM klasifikace pro popis anatomického rozsahu nemoci: rozsah 

primárního nádoru (T), nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v 
regionálních mízních uzlinách (N) a nepřítomnost či přítomnost vzdálených 
metastáz (M) 

• histologie - kód topografie 
• histologie - kód morfologie 
• cytologie - kód topografie 
• cytologie - kód morfologie 

Údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě 

• v jaké souvislosti zjištěno (např. preventivní prohlídka, jiné vyšetření, 
screening, pitva) 

• datum 1. návštěvy lékaře 
• datum stanovení diagnózy 
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• metoda stanovení diagnózy (klinicky zjevné, zobrazovací vyšetřovací metody, 
operace, histologie, cytologie, laboratorní vyšetření vč. nádorových markerů, 
pitva, DCO - údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci, ale je uveden 
až na Listu o prohlídce zemřelého) 

• navržený léčebný postup  
• případně důvod, proč nebyl nádor léčen 

Údaje o léčbě (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální, jiná) 

• operace – druh, radikalita odstranění nádoru (úplné, zbytkový nádor, nádor 
ponechán) 

• datum operace 
• radioterapie - druh záření, typ léčby a forma léčby 
• datum zahájení radioterapie 
• chemoterapie - forma a typ léčby 
• datum zahájení chemoterapie 
• hormonální léčba -  druh léčby 
• datum zahájení hormonální léčby 
• jiná léčba - druh léčby 
• datum zahájení jiné léčby 
• hodnocení léčebného postupu 
• léčebný závěr (léčba ukončena, přerušena, pokračuje, symptomatická, bez 

léčby, neznámo) 

Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a 
poskytujícího dispenzární péči 

• registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorostposkytovatel, který provedl operační výkon 

• poskytovatel, který zahájil radioterapii 
• poskytovatel, který zahájil chemoterapii 
• poskytovatel, který zahájil hormonální léčbu 
• poskytovatel, který zahájil jinou léčbu  
• poskytovatel, který bude poskytovat dispenzární péči 

Poskytování dispenzární péče 

• datum posledního kontaktu 
• stav pacienta (žije, zemřel) 
• stav léčby od posledního hlášení 
• druh poskytované léčby 

Úmrtí pacienta 

• datum úmrtí pacienta 
• diagnózy nemocí uvedené na Listu o prohlídce zemřelého - diagnóza, která 

přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza základní - hlavní 
nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza jiné závažné průvodní nemoci  

• údaj, zda byla provedena pitva 
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2. Národní registr hospitalizovaných 
 
Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele poskytujícího lůžkovou péči 

 IČO/PČZ zařízení 
 kraj, okres sídla zařízení 
 druh zařízení 
 oddělení, pořadové číslo oddělení 
 pracoviště 

Osobní údaje  
 AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 

disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

 rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje pohlaví a věk) 
 obec místa trvalého pobytu 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta 
 zdravotní pojišťovna 
 rodinný stav 
 zaměstnání 

Údaje vztahující se k přijetí k hospitalizaci  
 jaký lékař (specializace) doporučil přijetí k hospitalizaci  
 datum a čas přijetí 
 důvod přijetí 

Osobní anamnéza, diagnostické údaje o průběhu a léčbě nemoci (operace, 
komplikace, nákazy) 

 začátek příznaků (datum, čas) 
 diagnóza základního onemocnění, které je příčinou hospitalizace podle 

Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů ve znění desáté revize (MKN-10) 

 údaj, zda pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě 
 vnější příčina úrazu - diagnóza (MKN-10) 
 další diagnózy (MKN-10) 
 datum a čas operace 
 hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou 

provedení operace podle MKN-10 
 seznam dalších provedených výkonů (výkonová větě) 
 zda se vyskytla nemocniční nákaza 
 druh operace 
 reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační 

diagnózou) 
 pooperační komplikace 
 počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP) 
 hlavní operační výkon (podle Seznamu zdravotních výkonů) 
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 skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis 
related group)) 

 počet dnů přerušení hospitalizace 
Stav pacienta při propuštění a potřeba dalších zdravotních služeb 

 datum a čas propuštění případně úmrtí 
 kategorie pacienta podle počtu dnů v určitém stavu 
 příčiny úmrtí podle Listu o prohlídce zemřelého 
 poskytnutí náhrad částí/funkcí těla 
 potřeba další péče po propuštění 

 
 
3. Národní registr reprodukčního zdraví 
 
3.1 údaje o rodičkách 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS (pokud zpravodajské jednotky disponují vlastním AIFO a jsou 
schopny využít služeb eGovernmentu pro překlad AIFO mezi agendami tak, 
aby ÚZIS ČR získal AIFO NZIS) 

• rodné číslo pacienta  
• obec bydliště 
• země původu 
• státní občanství 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav těhotné ženy, rodičky a 
narozeného dítěte, údaje související se zdravotním stavem těhotné ženy a 
průběhem těhotenství, rodičky a porodem a zdravotním stavem narozeného 
dítěte, údaje o prenatálních vyšetřeních 

• věk 
• pohlaví 
• zaměstnání 
• nejvyšší dosažené vzdělání 
• předcházející těhotenství – porody, zemřelé, potraty 
• prenatální péče - začátek (týden), počet kontrol 
• návykové látky 
• screeningové ultrazvukové vyšetření 
• gravidita 
• diabetes 
• zhodnocení CTG v těhotenství 
• závažné komplikace těhotenství a porodu - diagnózy (Dg.) podle Mezinárodní 

statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 
desáté revize (MKN-10) 

• předpokládané datum porodu (rok, měsíc, den) podle uvedené metody určení 
termínu porodu 

Údaje o porodu  
• číslo porodopisu  
• datum a čas přijetí 
• datum a čas porodu 
• datum a čas odtoku plodové vody 
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• četnost těhotenství 
• dvojčata 
• gestační stáří 
• indukcezhodnocení CTG za porodu 
• příznaky rizika 
• indikace k SC 1 (dg. MKN-10) 
• indikace k SC 2 (dg. MKN-10) 
• anestézie při SC 
• ukončení vaginálně 
• ukončení per SC 
• ukončení per SC – poloha plodu 
• délka I. doby porodní 
• délka II. doby porodní 
• komplikace za porodu 
• léky za porodu 
• porod vedl 
• datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR) 
• důvod ukončení ZR 
• komplikace v šestinedělí - Dg. MKN-10 
• léčba v šestinedělí 

Údaje o dítěti 
• pohlaví 
• vitalita 
• porodní hmotnost (g) 
• apgarové skóre  
• arteriální pH 
• stav dítěte při propuštění matky 

Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
došlo k porodu nebo k poporodnímu ošetření rodičky 

• identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení  
 
 
3.2 údaje o novorozencích 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy novorozence (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo novorozence  
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy matky (pokud zpravodajské jednotky disponují 

vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro překlad AIFO 
mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného registru) 

• rodné číslo matky (z něhož se odvozuje  věk) 
• novorozenec – státní příslušnost 
• obec bydliště matky 
• rok narození otce 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav těhotné ženy, rodičky a 
narozeného dítěte, údaje související se zdravotním stavem rodičky a porodem 
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a zdravotním stavem narozeného dítěte, údaje o zjištěných vrozených a 
vývojových vadách a geneticky podmíněných nemocech 
 

• číslo zprávy 
• číslo dítěte/chorobopisu 
• četnost těhotenství 
• pořadí vícečetného těhotenství 
• porod (místo) 
• způsob porodu 
• způsob vaginálního porodu 
• poloha plodu 
• datum narození (rok, měsíc, den, hod. min.) 
• vitalita 
• pohlaví 
• porodní údaje - hmotnost (g), délka (cm), gestační stáří 
• léčba na sále 
• apgarové skóre (akce, dech, tonus, reflex, barva, celkem) 

 
• datum a čas přijetí dítěte na oddělení 
• léčba na oddělení 
• počet dní UPV 
• operační dg. 
• vybrané nemoci a komplikace 
•  
• vitamin K 
• provedený screening 
• vrozená vada 
• diagnózy vrozené vady (Dg. MKN-10) 

 
• datum a hodina ukončení Zprávy o novorozenci (ZN) 
• hodnoty při propuštění (hmotnost (g), obvod hlavy (cm)) 
• výživa 
• důvod ukončení ZN (překlad – kam, úmrtí – příčina) 
• další diagnózy (MKN-10) - při propuštění, překladu, úmrtí 

Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
došlo k porodu nebo k poporodnímu ošetření rodičky 

• identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení 
 
 
3.3 údaje o vrozených vadách, geneticky podmíněných a dalších vzácných 
onemocněních 

Osobní údaje  
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy matky (pokud zpravodajské jednotky disponují 

vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro překlad AIFO 
mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného registru) 

• rodné číslo matky (z něhož se odvozuje  věk) 
• státní občanství matky                  
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• obec bydliště matky (pacienta) 
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy pacienta (pokud zpravodajské jednotky 

disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru)  

• rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje  věk) 
• státní občanství pacienta 

 
Hlášená diagnóza 

• dg. dle MKN-10. 
• dg. dle Orpha number Orphanetu  
• dg. dle Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)  
• dg. dle Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)      

 
Sociodemografické údaje narozeného dítěte, údaje související se zdravotním 
stavem narozeného dítěte a průběhem těhotenství, údaje o zjištěných 
vrozených a vývojových vadách a geneticky podmíněných nemocech u plodů a 
osob (dítě a dospělý) 

Vrozené vady u plodu 
• datum zjištění VV_GPO plodu 
• těhotenství (další vývoj) 
• dokončený týden těhotenství při zjištění VV_GPO 
• datum ukončení těhotenství  
• datum spontánního potratu 
Vrozené vady u osob 
• datum zjištění VV_GPO 
• porodní hmotnost v gramech   
• porodní délka v cm   
• datum úmrtí  
• výsledek těhotenství 
• pohlaví 
Další údaje 
• asistovaná reprodukce 
• prenatální diagnostika 
• prenatální diagnostika invazivní 
• důvod provedení invazivní prenatální diagnostiky  
• v případě známého výsledku prenatálního screeningu uveďte  
• provedená invazivní prenatální diagnostika  
• metoda v rámci invazivní prenatální diagnostiky 
• vyšetření v rámci invazivní prenatální diagnostiky 
• důvod neprovedení invazivní prenatální diagnostiky  
• prenatální diagnostika neinvazivní  
• postnatální diagnostika  
• vyšetření v rámci postnatální diagnostiky  
• onemocnění matky v těhotenství 1 
• onemocnění matky v těhotenství 2 
• lék v těhotenství 1 
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• lék v těhotenství 2  
• lék v těhotenství 3  
• užívání kyseliny listové 
• pořadí gravidity 
• pořadí parity 
• počet předcházejících samovolných potratů 
• počet předcházejících UUT  
• dokončený týden těhotenství  
• četnost těhotenství   
• dvojčata (určení chorionicity a amnionicity) 
• vzdělání matky  
• zaměstnání matky 
• rodinný stav 
• věk otce  
• zaměstnání otce  
• vrozená vada v rodině – rodinný příslušník a diagnóza  

 
Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
byla diagnostikována vrozená vada 

• identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení 
 
3.4 údaje o ukončení těhotenství (potratech) 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje  věk a rok narození) 
• obec místa bydliště 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav těhotné ženy, údaje 
související se zdravotním stavem těhotné ženy a průběhem těhotenství  

• zaměstnání (text) 
• rodinný stav 
•  státní občanství 
• vzdělání 
• počet porodů 
• počet živě narozených dětí 
• počet dosavadních umělých přerušení těhotenství (dále jen „UPT“) 
• počet dosavadních samovolných potratů 
• nynější gravidita 

Údaje o umělém přerušení těhotenství, samovolných nebo vyvolaných 
potratech, o způsobu provedení umělého přerušení těhotenství, způsobu 
vyvolání potratu, důvodu ukončení umělého přerušení těhotenství a o 
potracených plodech 

• druh potratu 
• UPT podle stáří gravidity 
• UPT podle způsobu provedení 
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• UPT podle důvodu k ukončení 
• UPT ze zdravotních důvodů koho 
• Invazivní prenatální diagnostika 
• diagnóza zdravotních důvodů UPT (Dg. MKN-10) 
• datum provedení potratu 
• stáří plodu v týdnech 
• u plodu ve stáří 17 a více týdnů - hmotnost v gramech, délka v cm 
• antikoncepce 
• poplatek za UPT 

Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
bylo provedeno umělé přerušení těhotenství nebo vyvolán potrat nebo 
poskytnuto ošetření po potratu 

• identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden 
 
 
3.5 údaje související s asistovanou reprodukcí 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• datum narození pacientky 
• věk 
• důvod překročení věkové hranice 
• státní občanství 
• stát současného pobytu 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav ženy a muže, který se 
ženou společně podstupuje asistovanou reprodukci (dále jen "neplodný pár"), 
údaje o zdravotním stavu neplodného páru a jemu poskytnutých metodách a 
postupech asistované reprodukce, údaje o preimplantačních a prenatálních 
vyšetřeních 

• číslo záznamu 
• kontrolní koncovka cyklu 
• datum zahájení léčby nebo vyšetření v cyklu 
• cyklus hradí 
• Jde o nyní léčenou neplodnost výše uvedené ženy? 
• byla již těhotná 
• indikace ženy hlavní 
• indikace ženy vedlejší 
• poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší 
• indikace muže 
• cíl cyklu  
• Je zamýšleno ICSI? 
• Je zamýšleno PGT 
• stimulace ovarií /případně endometria KET 
• metoda získání spermií 1  
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• metoda získání spermií 2 
• datum odběru oocytů z ovarií 
• počet nalezených oocytů  
• zmrazeno oocytů pro tuto ženu 
• darovala čerstvých oocytů   
• darovala ke zmrazení počet oocytů 
• výpočtem zjištěno, že ve skladu zbývá zmrazených zygot/embryí 
• zdroj. cyklus oo či emb.-označení 
• zdroj. cyklus oo.či emb.-detail co to bylo 
• zroj.cyklus oo či emb.- vývojová fáze dnů 
• počet rozmražených vlastních  oo. či emb. 
• počet cizích přijatých oocytů čerstvých 
• počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru 
• datum oplození oocytů 
• počet oplozovaných IVF 
• počet oplozovaných ICSI 
• počet diploidních zygot 
• bylo provedeno PGT  
• cíl PGT 
• jak získán materiál k PGT 
• metoda analýzy DNA 
• počet emb. či oo. bioptovaných 
• počet všech oo. či emb. s validním výsledkem 
• počet PGT  oo. či emb. vhodných OK 
• datum ET 
• počet tranferovaných embryí  
• z toho počet ET emb. po PGT 
• dnů vývoje transf. emb. 
• počet zmrazených emb bez PGT 
• počet zmrazených emb s PGT 
• byl Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) III. st 
• bylo závažné krvácení po odběru oocytů? 
• byla infekce po odběru oocytů? 
• kód výkonů 
• datum vykázání cyklu zdrav. poj 
• skutečně v cyklu provedeno 
• poznámka ke "Skutečně v cyklu provedeno - Jiné“.   
• ukončení cyklu v pracovišti AR 
• datum UZ (či  LPSK při GEU) 
• počet plod. vajec 
• počet plodů s akcí srd. 
• počet mimoděl. uhnízděných plod.vajec 
• byla dosažena klin gravidita 
• datum redukce mnohočet. těh. 
• redukováno o kolik plodů 
• výsledek gravidity  
• datum ukončení gravidity 
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• počet porozených plodů 
• datum ukončení skladování embryí (oocytů ) 
• počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)  
• počet ukonč. skladování ( emb, oo) jinak než darováním 
• poznámka - volný text 

Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
byla provedena asistovaná reprodukce nebo některý z postupů a metod 
asistované reprodukce. 

• identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden 
 
 
 
4. Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí 
 
4.1 údaje o kardiovaskulárních operacích 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta 
• datum narození 
• pohlaví 
• místo bydliště (obec) 

Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění 
• věk 
• pohlaví 
• výška 
• hmotnost 
• BMI 
• abusus tabáku 
• léčba diabetu mellitu 
• anamnéza hypertenze 
• dyslipidemie 
• ledvinné onemocnění 
• poslední předoperační sérový kreatinin 
• anamnéza plicního onemocnění 
• anamnéza neurologického onemocnění 
• anamnéza neurologické dysfunkce 
• významné postižení tepen zásobujících mozek 
• onemocnění (postižení) periferních tepen 
• předoperační srdeční rytmus 
• typy fibrilací síní 
• datum vzniku (primo záchytu) FS 
• jiná přidružená onemocnění či komplikace 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAMSTX)



30 
 

Předoperační informace  
• datum přijetí 
• číslo chorobopisu (lokální kód případu) 
• angina pectoris před operací (CCS klasifikace) 
• dušnost před operací (NYHA klasifikace) 
• počet předchozích infarktů myokardu v anamnéze 
• interval mezi operací a poslední IM 
• srdeční selhání v posledních 14 dnech 
• předchozí PCI 
• datum poslední PCI 
• předchozí srdeční, cévní nebo hrudní operace 
• datum poslední srdeční operace 
• počet předchozích srdečních operací 
• levostranná nebo pravostranná srdeční katetrizace 
• datum poslední katetrizace 
• počet postižených koronárních tepen 
• postižení kmene levé koronární tepny 
• systolický tlak v a. pulmonalis 
• LVEDP 
• střední hodnota PAWP/LA 
• ejekční frakce 
• kategorie ejekční frakce 
• stř. gradient na aortální chlopni 
• aortální stenóza 
• mitrální stenóza 
• insuficience aortální chlopně 
• insuficience mitrální chlopně 
• insuficience trikuspidální chlopně 
• intravenózní nitráty nebo jakýkoliv heparin před operací 
• intravenózní inotropní látky před operací 
• další předoperační medikace během týdne před operací 
• hemodynamický stav před operací 
• kardiogenní šok před operací 
• kardiopulmonální resuscitace < 24 hodin před operací 
• umělá plicní ventilace před operací 
• důvod současné operace 
• vyšetřující lékař 

 
Operační informace  

• datum a čas zahájení operace 
• věk v době operace 
• operatér 
• operační přístup 
• typ operace 
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• hlavní důvod pro urgentní operaci 
• počet provedených periferních anastomóz tepennými štěpy 
• počet provedených periferních anastomóz žilními štěpy 
• celkový počet provedených periferních anastomóz 
• místo provedení periferních anastomóz 
• použitý štěp 
• operace na aortální chlopni 
• operace na mitrální chlopni 
• operace na trikuspidální chlopni 
• operace na pulmonální chlopni 
• počet chlopní, na kterých byl proveden výkon 
• jiné kardiochirurgické intervence 
• segment aorty 
• provedený výkon na aortě 
• jiné intervence 
• druh operace 
• mimotělní oběh 
• použití svorky 
• oběhová zástava 
• celková doba trvání MO 
• celková doba trvání svorky 
• celková doba oběhové zástavy 
• ochrana myokardu při použití MO 
• kardioplegie – roztok 
• kardioplegie – teplota 
• kardioplegie - způsob podání 
• kardioplegie - forma podání 
• ochrana myokardu bez použití kardioplegie 
• intraaortální balónková kontrapulzace 
• důvod pro IABK 
• mechanická srdeční podpora 
• mechanická srdeční podpora - časově 
• EuroSCORE 

 
Pooperační informace  

• krevní deriváty podány 
• počet jednotek krevních derivátů 
• celkové krevní ztráty 
• pobyt na JIP 
• datum a čas příjmu na JIP 
• datum a čas extubace 
• reintubace 
• celková doba intubace 
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• terapie na JIP 
• datum a čas propuštění z JIP 
• doba pobytu na JIP 
• pooperační revize 
• renální komplikace 
• neurologické komplikace 
• jiné neurologické komplikace 
• rané komplikace a infekce 
• jiné komplikace 
• multiorgánové selhání 
• ischemie myokardu 
• stav pacienta při propuštění ze zdravotnického zařízení 
• datum a čas propuštění (exitu) ze zdravotnického zařízení 
• doba hospitalizace 
• doba od operace do propuštění 
• propuštěn kam 
• místo exitu 
• primární příčina exitu 
• datum exitu 
• status 
• poznámky 
• ošetřující lékař 
• datum vyplnění a uzavření celého formuláře 

 
Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
byly provedeny kardiovaskulární operace 

• IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení 
• kód a název pracoviště 

 
4.2 údaje o kardiovaskulárních intervencích 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• datum narození 
• pohlaví 
• místo bydliště (obec) 

 
Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění 

• diabetes mellitus 
• renální selhání 
• předchozí kardiochirurgický výkon 
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• předchozí PCI 
 
Provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací  

• datum intervence 
• katetrizující lékař 
• typ výkonu 
• kód případu 
• indikace 
• časy STEMI 
• angiografie 
• PCI procedura 
• nekomplikovaný 
• komplikace 
• datum úmrtí 

 
 
Údaje o případných nekoronárních cévních intervencích 
 
Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
byly provedeny kardiovaskulární operace a intervence 

• IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení 
• kód a název pracoviště 

 
 
5. Národní registr kloubních náhrad 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• státní občanství 

 
Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, 
předoperační informace, operační informace 

• datum založení 
• druh kloubu  
• strana P/L 
• datum operace 
• primární/Revizní 
• datum předchozí operace primo-implantace/ revize 
• druh endoprotézy 
• způsob fixace 
• základní diagnóza/příčina primo-implantace 
• typ předchozí operace 
• příčiny revize 
• typ revize 
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• přístup ke kloubu 
• transplantace kosti 
• použité kostní štěpy 
• augmentace (Šrouby). 
• místo použití 
• materiál 
• druh spojení komponent 
• mobilní prvky 
• způsob fixace pately 
• poškození glenoidu 
• náhrada hlavičky radia 
• druh pooperační fixace 
• konstrukce protézy pro loket a hlezno 

 
Údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení 
byla implantace provedena 

• lékař, který údaje vyplnil 
• identifikace poskytovatele a pracoviště. 

 
 
6. Národní registr nemocí z povolání 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• okres bydliště pacienta a příslušnost k EU 

 
Sociodemografické údaje související se zdravotním stavem pacienta 

• název profese (povolání), při jejímž výkonu nemoc vznikla 
• státní příslušnost k EU 

 
Údaje o nemoci z povolání  

• číslo hlášení 
• diagnóza dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10) 
• nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání 
• kapitola seznamu nemocí z povolání 
• položka seznamu nemocí z povolání 
• evidenční kód specifikující položku nemoci z povolání 
• datum (zjištění, hlášení a případně odhlášení a úmrtí) 

 
Údaje potřebné pro charakterizaci rizika onemocnění nemocí z povolání  
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• kategorie práce podle rizikového faktoru zodpovědného za vznik onemocnění 
dle KHS 

• kategorie práce podle rizikového faktoru zodpovědného za vznik onemocnění 
dle zaměstnavatele 

• noxa, která vyvolala předmětné onemocnění (rizikový faktor) 
• kód zdroje expozice 
• délka expozice (vystavení) nepříznivým vlivům (dny, měsíce, roky) 
• délka latence 

 
Identifikace zaměstnavatele  

• IČO zaměstnavatele 
• název zaměstnavatele 
• adresa sídla zaměstnavatele 
• místo výkonu práce 
• CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností) 
• CZ-ISCO (Klasifikace zaměstnání) 

 
Identifikace poskytovatele a datum vyhotovení hlášení 

7. Národní registr léčby uživatelů drog 
 
Osobní údaje  

• iniciály klienta 
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 

disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• pohlaví  
• datum narození  
• místo narození 
• obec (trvalého) bydliště  
• národnost  
• státní příslušnost  
• datum žádosti o léčení/zahájení léčby 
• byl klient již dříve léčen  
• klient přichází na doporučení (je odeslán z) 

 
Socioekonomické údaje 

• charakter bydlení (kde)  
• charakter bydlení (s kým)  
• klient s dětmi  
• klient žije s osobu užívající drogy  
• zaměstnání  
• nejvyšší dosažené vzdělání  

 
Užívání drog 

• základní a další drogy 
• způsob aplikace 
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• četnost užívání za měsíc  
• věk prvního užití  
• věk zahájení pravidelného užívání  
• doba pravidelného užívání  
• věk prvního užití jakékoliv drogy  
• injekční aplikace  
• užívání společných stříkaček/jehel  
• věk prvního injekčního užití  
• vyšetření HIV a virové hepatitidy  
• opiátová substituční léčba  
• věk při první opiátové substituční léčbě  

 
Hodnocení zdraví, sociálního fungování a kvality života  
Intervence poskytnutá klientovi 
Substituční léčba 

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo  
• hlásící lékař  
• základní diagnóza  
• zdravotní pojišťovna 
• hlásící lékař předepsal  
• datum první aplikace. 

 
8. Národní registr úrazů 

 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• věk pacienta v době úrazu.  
• datum narození pacienta  
• pohlaví 

  
Údaje týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údaje související se 
zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, 
okolností, za kterých se úraz stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času 
hospitalizovaného úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby, údaje o primárním transportu, podrobný záznam o péči na 
urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb 

• druh úrazu (děti/dospělí)  
• prokázané těhotenství (A/N)  
• datum a čas  úrazu  
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• místo úrazu (PSČ)  
• místo vzniku úrazu 
• mechanismus vzniku úrazu - diagnóza dle Mezinárodní statistické klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-
10) 

• zda byl úraz způsoben úmyslně 
• úmysl  
• činnosti při vzniku úrazu 
• způsobující objekt nebo látka  
• vztah objeti a násilníka 
• pohlaví násilníka  
• věk násilníka  
• okolnosti útoku  
• blízké rizikové faktory  
• předchozí úmyslné sebepošk.  
• zda jde o sportovní úraz  
• typ sportu 
• zda jde o dopravní úraz 
• typ dopravy 
• protějšek 
• primární zásah ZS  
• primární hospitalizace v TC  
• bezpečnostní prvky (bezpečnostní pásy, airbag, autosedačka, helma, chránič 

páteře, bederní chránič, plovací vesta, kombinéza, protektory, jiné) 
• datum a čas výzvy pro ZS  
• způsob transportu  
• systolic Blood Preasure on scene  
• respiratory Rate on scene  
• glasgow Coma Scale score on scene  
• revised Trauma Score on scene  
• otevřená rána  
• váha  
• systolický tlak  
• mentální stav  
• dýchání  
• zlomenina  
• pediatric trauma score  
• triage on scene + / -. Triáž zdravotnickou záchrannou službou.  
• datum a čas převzetí na UP  
• čas od úrazu do převzetí na UP  
• tKs při převzetí  
• ventilace při převzetí  
• dechová frekvence  
• GCS  
• CT provedeno  
• předání z UP  
• způsob ukon. urg. přjmu  
• alkohol  
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• drogy  
• datum a čas hospitalizace  
• hospitalizující zdravotnické zařízení.  
• interval od převzetí na UP do přijetí k hospitalizaci 
• primární hospitalizace  
• odbornost přijímajícího oddělení   
• čas první operace  
• čas od úrazu do první operace  
• počet dnů umělé plicní ventilace   
• nemocniční nákaza  
• datum a čas ukončení hospitalizace  
• způsob ukončení hospitalizace  
• celkem dnů hospitalizace  
• počet dnů na lůžkách JIP/RES  
• vypočtené ISS  
• triáž  (+ / - ). hodnocení zdravotnického zařízení.  
• základní diagnóza - příčina hospitalizace (MKN-10)  
• exitus  
• příčina exitu - klinicky (MKN-10)  
• základní příčina  (MKN-10)  
• pitva  
• datum a čas úmrtí  
• interval Úraz-Exitus  
• interval Převzetí na UP - Exitus  
• interval Začátek hospitalizace - Exitus  
• účet pojišťovně v bodech  
• účet pojišťovně - částka v Kč  
• stav případu  
• kdo vytvořil  
• kdy bylo vytvořeno  
• komorbidity  
• výkony  
• kategorie  
• komplikace  

 
Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož 
zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován. 

• IČ zařízení  
• identifikace ZZ, IcoPcz  

 
9. Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve 
 
Osobní údaje osoby trvale vyloučené z dárcovství krve 

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 
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• rodné číslo pacienta  
• jméno a příjmení 

Důvod vyřazení: 
• záchyt HIV u dárce krve nebo její složky a/nebo u osoby žijící v ČR  
• záchyt VHB (hepatitida B) u dárce krve nebo její složky a/nebo u osoby žijící v 

ČR 
• záchyt  VHC (hepatitida C) u dárce krve nebo její složky a/nebo u osoby žijící 

v ČR  
Zařízení transfúzní služby, které dárce z dárcovství trvale vyloučilo 

• identifikace zadavatele 
• identifikační číslo ZTS  

 
 
10. Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení 
soudního lékařství 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• datum narození  
• pohlaví  
• státní občanství  

Údaje související se stavem zemřelého ve vztahu k příčině smrti 
• datum úmrtí  
• místo úmrtí / nálezu těla zemřelého  
• místo narození  
• místo trvalého pobytu  
• nejvyšší ukončené vzdělání  
• osobní stav  
• kde nastalo úmrtí  
• osobní anamnéza  
• údaje o zaměstnání  
• údaje o dalších okolnostech smrti  

Informace získané pitvou 
• číslo pitevního protokolu  
• datum pitvy  
• pitvou zjištěné diagnózy  
• jiné závažné chorobné stavy nebo změny, které přispěly ke smrti, ale 

nevztahují se k nemoci nebo stavu, který smrt způsobil  
• v případě jiné než přirozené smrti vypište mechanismus smrti, dále činnost, při 

které k poranění došlo a místo, kde se událost přihodila  
• vliv návykové látky na úmrtí  
• toxikologické vyšetření (materiál, skupina látek, látka, jednotka, koncentrace, 

metoda) 
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Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele provádějícího pitvu a údaje 
potřebné pro identifikaci lékaře, který provedl pitvu 

• identifikace poskytovatele a lékaře  
• název poskytovatele,  
• identifikace poskytovatele – IČ, PČZ  
• jméno lékaře,  
• příjmení lékaře, 
• telefon lékaře, který provedl pitvu 

 
 

11. Národní diabetologický registr 

Osobní údaje  
• AIFO NZIS (pokud zpravodajské jednotky disponují vlastním AIFO a jsou 

schopny využít služeb eGovernmentu pro překlad AIFO mezi agendami tak, 
aby ÚZIS ČR získal AIFO NZIS), datum narození a pohlaví 

• rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje pohlaví a věk; pokud zpravodajské 
jednotky dosud neprovádějí ztotožnění se základními registry) /  

• číslo pojištěnce 
• osobní údaje nutné k získání AIFO NZIS 

- jméno 
- příjmení 
- datum narození 
- místo narození 

 
Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a 
prognostické faktory onemocnění předávané poskytovatelem, který provádí 
klinické a laboratorní sledování pacienta 

 
Údaje předávané pouze jednou 
• datum stanovení diagnózy  

 
Údaje předávané 1x ročně 
Klinické vyšetření 
• datum vyšetření  
• hmotnost 
• výška 
• systolický tlak 
• diastolický tlak 
• parametrizace vyšetření EKG  
• tepová frekvence 
• kouření 

o aktivní kuřák 
o nekuřák (nekouří minimálně 10 let) 
o exkuřák (zanechal kouření během posledních 10 let) 
o neznámo 

Laboratorní vyšetření, pokud jsou prováděna ošetřujícím lékařem 
• datum vyšetření 
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• glykovaný hemoglobin (HbA1c) 
• albumin v moči 

 
Údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, včetně klasifikace typu a stavu 
diabetu a stanovení laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče  
 
Údaje získávané z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS): 
 
Výběr záznamů: 
Z údajů předávaný zdravotními pojišťovnami do NRHZS jakožto součásti NZIS budou 
vybrány záznamy, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek: 

• vykázána dg. E10 - E16 na libovolném dokladu/receptu v pozici hlavní nebo 
vedlejší dg. 

• vykázán jeden z výkonů/požadavků na laboratorní vyšetření 
o komplexní vyšetření diabetologem 13021 
o cílené vyšetření diabetologem 13022 
o kontrolní vyšetření diabetologem 13023 
o vyšetření rizika syndromu diabetické nohy 13024 
o vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače 13026 
o cílená edukace diabetika 13051 
o ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy lékařem 13055 
o kontinuální monitorování glykémie pomocí senzoru 13075 
o reedukace pacienta s DM a jemu blízkých osob (všeobecná sestra) 

06145 
o péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu 

poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost 01201 

o glykovaný hemoglobin 81449 
o stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci 01445 
o stanovení glukózy glukometrem 01441 

• vykázané přípravky ze skupiny 
o všechna léčiva ze skupiny ATC A10, B01AC – antiagregancia, 

antitrombotika mimo heparinu; B01AC30 – antiagregancia, 
antitrombotika mimo heparinu – kombinace; B03XA01 – erytropoetin; 
B03XA02 – darbapoetin alfa; C02 – antihypertenziva, celou skupinu; 
C03 – diuretika, celou skupinu; C07 – betablokátory, celou skupinu; 
C08 – blokátory kalciových kanálů, celou skupinu; C09 – léčiva 
ovlivňující RAS, celou skupinu; C10 – léčiva ovlivňující hladinu lipidů, 
celou skupinu; H03 – léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy, celou 
skupinu 

• vykázané prostředky 
o Všechny prostředky ze skupiny (ZP typu) 11  - pomůcky pro diabetiky 

 
Rozsah záznamů: 
Vykázané a uznané zdravotní služby 

• výkazy výkonů v ambulantní péči (01, 01s) 
• výkazy výkonů v ústavní péči (02,02s) 
• zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP a Stomatologické výrobky (03,03s) 
• výkazy výkonů nepravidelné péče (05) 
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• poukaz na vyšetření/ ošetření (06ft,06k,06orp,06z ) 
• recepty (10) 
• výkazy lázeňské léčebně rehabilitační péče (16) 
• výkazy ozdravenské péče (23) 
• příkaz ke zdravotnímu transportu (34) 
• výkazy cest lékaře v návštěvní službě (36) 
• výkazy výkonů záchranné služby (37) 

Poskytovatel zdravotních služeb 
• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• smluvní zařízení (A/N) 
• adresa RUIAN 
• platné od 
• platné do 

Údaje pojištěnců 
• číslo pojištěnce 
• datum narození 
• pohlaví 
• bydliště pojištěnce 
• datum zahájení  
• ukončení pojištění 
• AIFO NZIS získané prostřednictvím služby eGovernmentu pro překlad AIFO 

(pojišťovna předá anonymní ID pro získání AIFO NZIS ÚZIS ČR) 
 
Laboratorní hodnoty  
Předává poskytovatel, který provádí stanovení laboratorních hodnot u pacientů. 
Předání údajů probíhá za každý kalendářní měsíc datovou dávkou dle definovaného 
datového rozhraní. 

• datum vyšetření 
• glykovaný hemoglobin (HbA1c) 
• cholesterol 
• způsob stanovení cholesterolu 
• výpočet 
• měření 
• HDL cholesterol 
• LDL cholesterol 
• kreatinin v séru (standardizované hodnoty) 
• močovina (urea ) v séru 
• triacylglycerol (TAG) 
• fP-glukóza 
• thyreotropin (TSH) 
• thyroxin volný fT4 
• albumin v moči 
• kreatinin v moči 
• glukóza v moči 
• celková bílkovina v moči 
• protilátky proti glutamátdekarboxyláze (anti-GAD) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAMSTX)



43 
 

• C-peptid 
 
Úmrtí pacienta 
Údaj je přebírán z  NZIS (IS zemřelí) 

• datum úmrtí 
 
Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a 
poskytujícího dispenzární péči 

• identifikace poskytovatele a lékaře  
• název poskytovatele,  
• identifikace poskytovatele – IČ, PČZ 

 
12. Národní registr intenzivní péče 
 
Osobní údaje  

• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 
disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje pohlaví a věk; pokud zpravodajské 
jednotky dosud neprovádějí ztotožnění se základními registry) 

• datum narození pacienta 
• PSČ - adresa bydliště pacienta  
• bydliště pacienta - název obce, kraj/okres, stát  
• zdravotní pojišťovna pacienta  

 
 

Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a 
prognostické faktory onemocnění 

• pohlaví  
• věk pacienta  

 
Údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, diagnóza onemocnění včetně 
laboratorních hodnot 

• rok, do kterého spadá chorobopis  
• pořadí chorobopisu v roce  
• datum příjmu pacienta na JIP nebo ARO  
• povaha příjmu  
• diagnóza  
• poznámka k příjmu pacienta  
• Glasgow Coma Scale 
• APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
• TRISS - Trauma Score + Injury Severity Score 
• vedlejší diagnózy 
• datum ukončení případu - přeložení pacienta  
• způsoby ukončení  
• překlad kam  
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• popis k překladu pacienta  
• širší diagnostická skupina  
• externí případ  
• hlavní diagnóza  
• dárce orgánů 
• dárce krve 
• kvalita života 
• stav případu 
• sledování pobytu na ARO (den, Glasgow Coma Scale, Škála SOFA 

(Sequential Organ Failure Assessment), TISS score (Therapeutic Intervention 
Scoring System), komplikace, výkony, vedlejší diagnózy) 
 

Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího 
akutní lůžkovou péči intenzivní a následnou intenzivní péči. 

• identifikace poskytovatele a lékaře  
• název poskytovatele,  
• identifikace poskytovatele – IČ, PČZ  
• typ pracoviště, které nahlásilo případ 
• interní číslo pracoviště 

 
 
 

13. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 
 
Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, 
a to 
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb, 
b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb, 
c) adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje 
poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových 
stránek a identifikátor datové schránky, 
d) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče  nebo 
název zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování, 
e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 
f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 
g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 
h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb, 
j) provozní a ordinační dobu, 
k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona          
o veřejném zdravotním pojištění, 
l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona, 
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m) počet lůžek podle formy zdravotní péče v členění akutní lůžková péče intenzivní, 
akutní lůžková péče standardní, následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče, 
a podle oboru zdravotní péče a počet lůžek podle druhu zdravotní péče, pokud se 
jedná o léčebně rehabilitační péči nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 
 

(2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje 
a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu 
podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), k) a m), 
b) o osobách poskytujících zdravotní služby, a to údaje uvedené v dokladu 
prokazujícím jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném členském státě 
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, 
kontaktní adresa a další kontaktní údaje, datum zahájení a ukončení poskytování 
zdravotních služeb na území České republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb 
na území České republiky a doba jeho trvání. 
 
(3) Obsah Národního registru poskytovatelů je 
a) veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů           
o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce 
a jejich data narození, 
b) přístupný poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb a osobě poskytující 
zdravotní služby, a to v rozsahu údajů o nich zpracovávaných, 
c) přístupný oprávněným zaměstnancům příslušného správního úřadu a dále 
krajského úřadu, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb, v rozsahu 
všech údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti 
zdravotnictví, 
d) přístupný oprávněným zaměstnancům právnických osob zajišťujícím sběr dat do 
Národního zdravotnického informačního systému, 
e) přístupný oprávněným zaměstnancům zdravotních pojišťoven v rozsahu všech 
údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem provádění veřejného zdravotního 
pojištění. 
 
 
14. Národní registr zdravotnických pracovníků 
 
Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, 
včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání získaly mimo území České republiky, a to 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, 

vědecký a pedagogický titul, 
b) datum a místo narození, 
c) pohlaví, 
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo 

jiného průkazu totožnosti, 
e) státní občanství, 
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f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních 
odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, 
v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných 
právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo 
pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 
i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle 

jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 
j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo 

kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického 
pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační 
zkoušce a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky, 

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého 
zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma 
zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu 
hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další 
kontaktní údaje zdravotnický pracovní sdělil, 

m) záznamy o 
1. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 
2. vyloučení z komory. 
 

Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný 
a) vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu, nebo pověřené 

organizaci, které jsou editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi v rozsahu 
odstavce 1 písm. f) a g), v rozsahu údajů uvedených v těchto ustanoveních, 

b) poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho 
zaměstnancích, včetně hostujících osob, podle odstavce 1 písm. a) až j) a l) až 
m), a to za účelem zajištění poskytování zdravotních služeb a ověřování plnění 
požadavků na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb, 

c) komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem 
výkonu její činnosti, 

d) zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) a l), 
a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění, 

e) ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem 
výkonu státní správy v oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb,   

f) příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a 
g) až m), a to za účelem výkonu jeho činnosti, 

g) Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lékařích 
a farmaceutech podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem výkonu 
státní správy v oblasti lékové politiky, 

h) zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených. 
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Národní registr zdravotnických pracovníků bude napojen na základní registry.  
 
15. Národní registr dárců orgánů 
 

• jméno a příjmení dárce  
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 

disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta 
• pohlaví 
• datum narození 
• pojišťovna 
• krevní skupina 
• HLA typizace 
• indikující transplantační centrum 
• indikující nemocnice 
• medicínské údaje ze zdravotní dokumentace nezbytné pro posouzení 

zdravotní způsobilosti dárce a jednotlivých orgánů pro transplantaci 
• jedinečné identifikační číslo darování 

 
 
16. Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů 
 

• jméno a příjmení čekatele 
• ID čekatele 
• AIFO NZIS, resp. AIFO agendy daného registru (pokud zpravodajské jednotky 

disponují vlastním AIFO a jsou schopny využít služeb eGovernmentu pro 
překlad AIFO mezi agendami tak, aby ÚZIS ČR získal AIFO agendy daného 
registru) 

• rodné číslo pacienta  
• pohlaví 
• datum narození 
• pojišťovna 
• trvalé bydliště 
• počet předchozích transplantací 
• krevní skupina 
• HLA typizace  
• kontaktní údaje pracoviště, které pečuje o pacienta s postiženým orgánem 
• kontaktní údaje transplantačního centra, které nemocného do čekací listiny 

zařazuje  
• čekací listina dle potřebného orgánu  
• historie stavu zařazení a změn na čekací listině 

 
 
17. Národní registr provedených transplantací orgánů 
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• jméno a příjmení dárce  
• jméno a příjmení příjemce 
• specifikace transplantovaného orgánu 
• kód výběru 
• datum provedení transplantace 
• společnost, která transplantaci provedla 
• jméno lékaře, který orgán transplantoval 
• studená a teplá ischémie orgánu 

 
 
18. Národní registr hrazených zdravotních služeb 
 
Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a 
o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. 
 
Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle 
odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, a to dle ustanovení  § 77 a odst. 2 a 3 zákona 
o zdravotních službách. 

 
Předávat se budou strukturované adresné údaje uvedené na následujících 
dokladech datového rozhraní VZP (individuální doklady): 

1. Vykázané a uznané zdravotní služby 

 
Přesné datové rozhraní bude definováno do 3 měsíců od účinnosti zákona 372 / 
2011 Sb. o zdravotních službách a bude publikováno v metodických předpisech 
vydávaných ÚZIS ČR. Předání dat započne 1. den po uplynutí 3 měsíců od vydání 
metodiky sběru a definice datového rozhraní ze strany ÚZIS ČR. 

• výkazy výkonů v ambulantní péči (01, 01s) 
• výkazy výkonů v ústavní péči (02, 02s) 
• zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP a Stomatologické výrobky (03, 03s) 
• výkazy výkonů nepravidelné péče (05) 
• poukaz na vyšetření/ ošetření ((06ft, 06k, 06orp, 06z ) 
• recepty (10) 
• výkazy lázeňské léčebně rehabilitační péče (16) 
• výkazy ozdravenské péče (23) 
• příkaz ke zdravotnímu transportu (34) 
• výkazy cest lékaře v návštěvní službě (36) 
• výkazy výkonů záchranné služby (37) 
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2. Údaje o úhradách poskytovatelů 

 
Jedná se o údaje o úhradách péče jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.  

Úhrady poskytovatelů dle struktury zdravotně pojistného plánu – stav 
vyúčtování k 30.6 (péče vykázaná do 31. 3. a ZP uznaná do 31. 5.), resp. k 31.12 
(péče vykázaná do 31. 3. a ZP uznaná do 31. 5.), 

• identifikace období, za které byla úhrada poskytnuta 
• identifikace období, ke kterému je zúčtování provedeno 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) poskytovatele 
• řádek zdravotně pojistného plánu (vychází z Metodiky pro tvorbu zdravotně 

pojistného plánu, která je vydávána Ministerstvem zdravotnictví ČR) 
• úhrada 
• regulace dle úhradové vyhlášky (vyžádaná péče, preskripce, ZUM, ZULP, 

inkontinenční pomůcky u PL, apod.)  
 

Pozn.  

Úhrada  = Celkové úhrada za poskytnutou zdravotní péči zdravotnickým zařízením 
za období předcházejícího roku 

Řádek zdravotně pojistného plánu – Řádek zdravotně pojistného plánu odpovídá 
struktuře smluvních poskytovatelů zdravotních služeb definované v Metodice pro 
tvorbu zdravotně pojistného plánu, která je vydávána Ministerstvem zdravotnictví ČR 
pro daný rok. 

 
Očekávaná úhrada dle struktury zdravotně pojistného plánu – stav k 30.6 (péče 
vykázaná do 31.3. a ZP uznaná do 31.5.) 

• identifikace pojišťovny 
• identifikace období 
• řádek zdravotně pojistného plánu (vychází z Metodiky pro tvorbu zdravotně 

pojistného plánu, která je vydávána Ministerstvem zdravotnictví ČR) 
• úhrada 

 

3. Poskytovatelé zdravotních služeb 
 

Poskytovatel zdravotních služeb 

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• smluvní zařízení (A/N) 
• kod RUIAN 
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• platné od 
• platné do 

 
Segmenty péče poskytovatele zdravotní služby (IČZ) 

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• řádek zdravotně pojistného plánu (vychází z Metodiky pro tvorbu zdravotně 

pojistného plánu, která je vydávána Ministerstvem zdravotnictví ČR) 
• platné od 
• platné do 

 

Pracoviště poskytovatele zdravotních služeb 

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• primariát 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) název 
• platné od 
• platné do 

 
Primariáty zdravotnického zařízení 

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• primariát 
• primariát název 
• platné od 
• platné do 

 
Místa pracoviště-adresy pracoviště  

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• primariát 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 

• pořadové číslo místa (pozn.: pořadové číslo interní, které umožní 
jednoznačnou provazbu k adresnému místu) 

 
• kod RUIAN 
• adresa nestrukturovaná (pozn. pokud není k dispozici strukturovaná adresa) 
• platné od 
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• platné do 
 
Seznam nasmlouvaných odborností pracoviště 

• identifikační číslo (IČ) 
• identifikační číslo zařízení (IČZ) 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• kód odbornosti 
• příznak (Hlavní / Vedlejší) 
• platnost od 
• platnost do 

 
4. Údaje o věcném, technickém a personálním vybavení jednotlivých 

pracovišť dotčeného poskytovatele 
 

Jedná se o údaje o věcném, technickém a personálním vybavení jednotlivých 
pracovišť, zejména vycházející z dat z Přílohy č. 2 ke Smlouvě o poskytované 
zdravotní péči. 

 

Seznam nasmlouvaných kódů zdravotních výkonů  - základní výkony  

• primariát 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• typ formuláře (CC, CA, CB, A, B, J) 
• druh výkonu *) 
• kód výkonu 
• platné od 

platné do 
*Pozn.  Uvádí se pouze v případě, že členění výkonů dle druhu je 
využíváno (viz číselník Druh výkonů) 

 

Seznam smluvních specifických položek 

• primariát 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• skupina položky 
• kód položky 
• smluvní cena 
• platnost od 
• platnost  do 

 
Seznam nasmlouvaných lůžek 
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• primariát 
• odbornost 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• počet lůžek standardní péče 
• počet lůžek intenzivní péče 
• počet lůžek LDN 
• počet lůžek ošetřovatelské 
• počet lůžek OLU 
• počet lůžek hospicová péče 
• počet lůžek následná intenzivní péče 
• počet lůžek následná intenzivní ošetřovatelská péče 
• platnost od 
• platnost  do 
 

Seznam zdravotnické techniky 

• primariát 
• kód 
• výrobní  číslo 
• počet 

 
Číselník zdravotnické techniky 

• kód 
• název  
• název souhrn 
• výrobce 
• platnost od 
• platnost do 

 
Seznam pracovníků poskytující péči na pracovišti 

• primariát 
• odbornost 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 
• číslo pracovníka (interní unikátní číslo) 
• kategorie pracovníka  
• týdenní kapacita v hodinách 
• příloha typ 
• platnost od 
• platnost do 
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Ordinační doby 

• primariát 
• identifikační číslo pracoviště (IČP) 

• pořadové číslo místa(pozn.: pořadové číslo interní, které umožní 
jednoznačnou provazbu k adresnímu místu) 

 
• den v týdnu 
• čas od dopoledne 
• čas do dopoledne 
• čas od odpoledne 
• čas do odpoledne 
• platnost od 
• platnost do 

 

5. Číselníky a registry 
 

Jedná se o data základních číselníků a registrů zdravotních pojišťoven, a to jak 
spravované VZP, tak SZP. Jedná se zejména o tyto registry a číselníky: 

5.1. Registr pojištěnců 
•  datum zahájení a ukončení pojištění, AIFO NZIS, resp. AIFO agendy 

daného registru získané prostřednictvím služby eGovernmentu pro 
překlad AIFO (pojišťovna předá anonymní ID pro získání AIFO agendy 
daného registru ÚZIS ČR). 

5.2. Číselníky VZP a SZP 
• Ambuleky, Pozitivní list (PL, PozList) 
• Nemleky, NHVLP 
• cenová pásma (DVYKON) 
• doporučení hospitalizace (DOPHOSP) 
• doprava (DOPRAVA) 
• druh dokladu a bonifikace (DDOKLVSE) 
• druh péče (DPECE) 
• hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 

(LEKY, HVLP) 
• indikační skupiny lázeňské péče (LP-IND) 
• individuálně připravované léčivé přípravky a výrobky transfuzních stanic a 

radiofarmaka (IVLP) 
• kategorie pacienta (KATEGPAC) 
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• kategorie ubytování v lázeňských zařízení (LP-KAT) 
• mezinárodní klasifikace nemocí (JDG) 
• náklady lázeňské / ozdravenské péče (LP-NAK) 
• náhrady za zdravotní péči (UHRADY) 
• preskripční omezení (OMEODB) 
• přerušení lázeňské / ozdravenské péče (LP-PRE) 
• skupiny léčivých přípravků, ZP a stomatologických výrobků (DRUHPOL) 
• smluvní odbornosti pracovišť (ODBORN) 
• stomatologické výrobky (STOMAG) 
• typy lázeňské péče (LP-TYP) 
• typy ozdravenského programu (OZD-TYP) 
• typy subjektů (TYPSUB) 
• ukončení lázeňské / ozdravenské péče (LP-UKO) 
• ukončení léčení (UKLEC) 
• věkové indexy (VEKIND) 
• zdravotní výkony (včetně interních kódů výkonů) (VYKONY) 
• druhy výkonů (číselník využitý pro nasmlouvání zdravotnických výkonů) 
• smluvní specifické položky 
• zdravotnické prostředky (PZT, ZP) 

 
6. Souhrnné validační údaje 

Součástí každého provedeného exportu dané pojišťovny bude tabulka sumárních 
údajů, která bude popisovat agregované počty údajů obsažených v dokladech 
popsaných výše. Sledovat se budou např. údaje: 

• počet a celková velikost předaných souborů 
• počet vět podle jejich typu 
• počet různých IČZ vyskytujících se ve větách vybraných typů 
• počet pojištěnců na dokladech (větách typu B) a v registru pojištěnců (větách 

typu Y) 
• počty dokladů (vět typu B) podle typu (DRUDOK) 
• počty dokladů (vět typu B) podle typu (DRUDOK) a roku dávky 
• počty položek (vět typu C) podle typu (DRUKOD) 
• počty položek (vět typu C) podle typu (DRUKOD) a roku+měsíce provedení 
• souhrn bodové a korunové hodnoty položek (vět typu C) podle typu 

 
Pozn. 
V případě, že se používá pojem rodné číslo, může se jednat o číslo pojištěnce, event. 
o náhradní identifikátor.  
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