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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl návrh vyhlášky rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví 
dne 22. června 2016 (č. j. 39252/2016), s termínem dodání stanovisek do 15. července 2016. Ve dnech 3. 8. až 8. 8. proběhlo korespondenční 
vypořádání připomínek. Připomínková místa vyslovila souhlas s vypořádáním připomínek. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 

průmyslu 
a obchodu 

  

 K odůvodnění, obecná část.  
Doporučujeme sjednotit použitou terminologii ,,eGOVernment‘‘ 
na ,,eGovernment. 

Připomínka přijata 
 
 

Ministerstvo 
financí 

 
Mgr. Zdeňka Krejčová, 
tel. 257042350, 
zdenka.krejcova@mfcr
.cz 

 

  

 Obecně: 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn důrazně 
doporučujeme, aby předkladatel přistoupil, namísto dílčí 
novelizace, k vydání nové vyhlášky (viz čl. 60 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády). V případě, že předkladatel této 
připomínce nevyhoví, uplatňujeme k předloženému návrhu tyto 

Připomínka nepřijata. 
MZ s ohledem na povahu změn a skutečnost, že stávající 
vyhláška dosud nebyla novelizována, zvolilo novelu vyhlášky.  
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připomínky:  

 K bodu 1 : 
- podle našeho názoru by se nová poznámka pod čarou č. 1 měla 
zařadit až za stávající bod 10, protože se poprvé objevuje 
v příloze části 1 bodu 1.1. 

Připomínka přijata. 

 K bodu 2 : 
- za slova „V § 1 odst. 2“ je nutno vložit slova „úvodní části“. 

Připomínka přijata. 

 K bodu 3 : 
- upozorňujeme, že navrhovanou úpravou se z textu vyhlášky 
vypustí legislativní zkratka „registr“, která je ovšem v dalším 
textu používána.  

Připomínka přijata. 
 

 K bodu 8 : 
- v textu § 2 odst. 3 doporučujeme slovo „umístěn“ nahradit 
slovem „zveřejněn“.  

Připomínka přijata. 

 K bodu 21 : 
- v úvodní části tohoto bodu je nutno za slova „nové části 11 a 
12, které“ vložit slova „včetně nadpisu“.  
 
Mimo to není jasné, proč jsou nadpis části 11 a body 11.1; 11.2; 
část 12 a body12.1; 12.2 podtrženy – doporučujeme toto 
podtržení odstranit. 

Připomínka přijata. 
 
 
 
Připomínka nepřijata. 
Viz úprava přílohy ve stávajícím znění vyhlášky (jde o znění 
publikované ve Sb. z., nikoliv pracovní pomůcka podle ASPI). 

 K bodu 23 : 
- slova „na konci bodu“ je nutno nahradit slovy „na konci textu 
podbodu“. 

Připomínka přijata. 

 K bodu 24 : 
- úvodní část tohoto bodu je nutno upravit takto: „V příloze části 
13 se doplňuje podbod 13.2.2, který zní:“. 

Připomínka přijata. 
 

 K bodu 26 : 
- v úvodní části tohoto bodu je nutno za  slova „část 18, které“ 
vložit slova „včetně nadpisu“. Mimo to není jasné, proč jsou 
nadpis části 18 a body 18.1; 18.2 podtrženy – doporučujeme toto 
podtržení odstranit 

Připomínka přijata. 

 Čl. II – Účinnost: 
- doporučujeme uvést účinnost vyhlášky konkrétním datem. 
 

Připomínka v této fázi přípravy právního předpisu 
v návrhu vyhlášky nebyla zohledněna.  
Je třeba zajistit nabytí účinnosti v co nejkratší době.  
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Vymezení nabytí účinnosti konkrétním datem bude zváženo 
v návaznosti na průběh a ukončení dalšího legislativního 
procesu. 
 
Zatím se ponechává vymezení nabytí účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 
JUDr. Petra 
Zabranská, tel. 22181 
2837,  
petra.zabranska@mze.
cz 

 

  

 K bodu 3 (§ 2 odst. 1) 
Upozorňujeme, že navrhovanou úpravou dojde ke zrušení 
legislativní zkratky „registr“, která se používá v dalších 
ustanoveních.  
 
Navíc zavedená legislativní zkratka „žádost“ v dalších 
ustanoveních nesedí – viz § 2 odst. 2. 
 
Také zřejmě není záměrem nahradit v úvodní větě obě spojky 
„a“ čárkou, ale při navrhovaném znění bodu 3 by k tomu došlo. 

Připomínka přijata.  
 
  
 

 K bodu 9 (příloha část 1 bod 1.1)  
Tento novelizační bod je nejasný. Čárka se nahrazuje slovem 
„a“, ale v ustanovení přílohy části 1 bodu 1.1 je čárek víc, a 
někde se toto nahrazení nehodí. Pokud se na konec textu doplní 
slova „a vybrané nezhoubné novotvary (MKN-10: kódy D10-
D36)“, bude v platném znění dvakrát za sebou spojka „a“.   

Připomínka přijata.  
 

 K bodu 10  
Toto novelizační ustanovení není možné naplnit. V platné 
vyhlášce č. 116/2012 Sb. končí příloha částí 15. Nové části (po 
přečíslování bude celkem 17 částí, bodem 26. se doplňuje i část 
18.) jsou vloženy až novelizačním bodem č. 21. 

Připomínka přijata.  
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Místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 
(ÚV ČR-RVV) 

 
Pověřenou osobou pro 
vypořádání připomínek 
je Mgr. Jakub Joklík, 
e-mail: 
joklik.jakub@vlada.cz, 
tel.: 224 002 273. 

  

Pozn.: předkladatel tuto 
připomínku označil za 
zásadní. 

1. Požadujeme v odůvodnění uvést technický způsob získávání 
a předávání dat od jednotlivých poskytovatelů zdravotních 
služeb do Národního zdravotnického informačního systému. 
 

Připomínka přijata.  
Odůvodnění doplněno o technický způsob získávání a 
předávání dat do NZIS v části 8 Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 

Pozn.: předkladatel tuto 
připomínku označil za 
zásadní 

2. Požadujeme uvést, zda bude souběžně s novelou vyhlášky 
ukončeno provozování registrů soukromými subjekty. 
 

Připomínka nepřijata.  
Připomínka je nejasná. Není zřejmé, jaké soukromé registry 
má předkladatel na mysli. 
Provozování národních zdravotních registrů, které jsou podle 
zákona o zdravotních službách součástí NZIS, není 
zajišťováno soukromými subjekty, provozovatelem je ÚZIS 
ČR a dále na základě smluvní spolupráce Koordinační 
středisko pro rezortní informační systémy jako organizační 
složka státu, zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Ani 
v budoucnu nebude provozovatelem těchto registrů soukromý 
subjekt.  
 

 Doporučujeme uvést, dokdy Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR odstraní prodlení v publikaci zdravotnických 
ročenek a zpráv. 

Připomínka přijata.  
Prodlení, které se týká zejména roku 2014, bylo způsobeno 
nefunkčností SW zázemí a selháním řady sběrů dat. Současné 
vedení ÚZIS ČR tento problém již odstranilo a sběr dat za rok 
2015 byl úspěšný a rok 2014 byl doplněn. V současnosti 
probíhá vývoj nové formy zpravodajství, které bude výhradně 
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on-line. Již v současné době je vytvářeno komplexní 
zpravodajství mapující rezort zdravotnictví jak na regionální, 
tak i celostátní úrovni. Vývoj bude ukončen v říjnu 2016 – 
poté již bude toto nové zpravodajství plněno automaticky 
pololetně, u vybraných agend ročně.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
Osobou pověřenou 
k projednání 
připomínek je Mgr. 
Pavla Bálková, tel.: 
221 997 386, e-mail: 
pbalkova@msp.justice
.cz. 

 

  

 1. K čl. I bodům 3 a 9 (§ 2 odst. 1 úvodní část ustanovení, 
příloha část 1 bod 1.1) 
Upozorňujeme, že v těchto novelizačních bodech nejsou 
dostatečně přesně vymezeny některé zamýšlené změny 
novelizované vyhlášky, když jsou koncipovány způsobem, že 
slovo „a“ má být nahrazeno čárkou či naopak, ačkoli se 
v předmětných ustanoveních slov „a“, příp. čárek, vyskytuje 
vícero. Z toho důvodu doporučujeme v tomto směru zpřesnit 
shora uvedené body. 

Připomínka přijata. 

 2. K čl. I bodu 4 [§ 2 odst. 1 písm. b)] 
S ohledem na § 423 občanského zákoníku doporučujeme vložit 
před slovo „firmu“ adjektivum „obchodní“. 

Připomínka přijata. 
 

 3. K čl. I bodu 5 [§ 2 odst. 1 písm. c)] 
S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku doporučujeme 
vypustit slova „popřípadě jména, a příjmení,“, jelikož jsou tato 
již implicitně obsažena v pojmu „jméno“, a tudíž nadbytečná. 

Připomínka přijata. 

 4. K čl. I bodu 6 [§ 2 odst. 1 písm. d)] 
Na základě argumentace předestřené v připomínce č. 3 
doporučujeme také z tohoto ustanovení vypustit slova 

Připomínka přijata. 
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„popřípadě jména, a příjmení,“, aby byla textace novelizované 
vyhlášky konzistentní. 

 5. K čl. I bodu 10 
V tomto novelizačním bodu nelze operovat s částmi 16 a 17 
přílohy, jelikož tyto se v novelizované vyhlášce objevují teprve 
v důsledku novelizačního bodu 21. Naopak ve výčtu částí 
přílohy, z nichž je třeba vypustit slova „a dalších osob“, schází 
její části 7 a 11 až 14. Z toho důvodu doporučujeme opravit výše 
uvedené nedostatky předmětného bodu 

Připomínka přijata. 

 7. K čl. II 
V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 4 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme nahradit slova „ode dne jejího“ slovy „po 
jejím“. 

Připomínka přijata. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

 
Kontaktní osobou MŽP 
pro vypořádání 
připomínek je Mgr. 
Kristýna Hýblová, 
oddělení technické 
legislativy 
(kristyna.hyblova@mz
p.cz, tel.: 267 
122 031). 

 
 

  

 V bodě 3. za slovy "(dále jen "registr")" navrhujeme doplnit 
uvozovky. Dále uvádíme, že není zřejmé, jaká spojka "a" má být 
nahrazena čárkou, doporučujeme tedy upřesnění předmětného 
novelizačního bodu. 
 

Připomínka přijata. 

 V bodě 9. stejně tak jako v bodě 3. není zřejmé, která čárka má 
být nahrazena spojkou "a". Navíc pokud se doplňuje další slovní 
spojení ve výčtu, bylo by vhodné nahradit předešlou spojku "a" 
čárkou. 
 

Připomínka přijata. 
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 V bodě 10. je dvakrát uvedeno "části 4 nadpisu bodu 4.1". 
Navrhujeme toto vypustit. 
 

Připomínka přijata. 

 V bodě 23. se vkládá nový podbod za podbod, který v 
současném znění neexistuje. Navrhujeme novelizační bod 
přeformulovat. 
V článku II vyhlášky navrhujeme znění v souladu s 
Legislativními pravidly vlády "Tato vyhláška nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po jejím vyhlášení." 

Připomínka přijata. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 

  

Pozn.: předkladatel tuto 
připomínku označil za 
zásadní 

bod 24 
S navrhovaným zněním nově vkládaného podbodu 13.2.2 („Údaje 
za poskytovatele sociálních služeb, kteří podle zákona o 
sociálních službách poskytují zdravotní služby v zařízeních 
sociální péče bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb, se 
předávají do 15 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování 
zdravotních služeb; v případě změny, přerušení nebo ukončení 
poskytování zdravotních služeb do 30 dnů ode dne vzniku 
změny.“) nesouhlasíme, neboť ho považujeme za zavádějící, 
vzbuzující dojem, že tato činnost je vykonávána nelegálně.  
 
Podbod 13.2.2. požadujeme uvést v tomto znění: 
 
„13.2.2 Údaje za poskytovatele sociálních služeb, kteří podle 
zákona o sociálních službách poskytují zdravotní služby 
v zařízeních sociální péče podle § 11 odst. 2, písm. b) zákona 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, se předávají do 15 
pracovních dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb; 
v případě změny, přerušení nebo ukončení poskytování 
zdravotních služeb do 30 dnů ode dne vzniku změny.“. 
 

Připomínka přijata částečně. 
Pojem „oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ je 
pojmem ze zákona o zdravotních službách. Nazývá se tak 
rozhodnutí vydávané příslušným správním orgánem na 
základě žádosti k tomu oprávněného subjektu a zakládá se jím 
oprávnění poskytovat zdravotní služby. 
Případy, kdy není třeba k poskytování zdravotních služeb výše 
zmíněného oprávnění, stanoví § 11 odst. 2 zákona o 
zdravotních službách. 
 
Novelizační bod 24 upřesněn tak, že za slova „sociální péče“ 
se doplňují slova „podle zákona o zdravotních službách“. 
 
 

Pozn.: předkladatel tuto 
připomínku označil za 
zásadní 

Ke zvláštní části odůvodnění - k novelizačnímu bodu 22 a 24 
 
Tex odůvodnění požadujeme upravit v návaznosti na 

Připomínka přijata. 
Odůvodnění upřesněno. 
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předcházející připomínku k bodu 24. 
 

Ministerstvo vnitra   
 K čl. I bodu 5 – k § 2 odst. 1 písm. c): 

 V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme 
slova „elektronickou adresu“ nahradit slovy „adresu elektronické 
pošty“. 
 Výše uvedenou změnu doporučujeme provést i v § 2 
odst. 1 písm. d). 
 

Připomínka nepřijata. 
S ohledem na zachování jednotné terminologie ve vyhlášce 
byla použita formulace zavedená v § 1 odst. 2. 

 K čl. I bodu 7 – k § 2 odst. 1 písm. e): 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že vládní návrh 

zákona o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce 
(dále jen „vládní návrh zákona“) (v současné době je tento 
vládní návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně jako 
sněmovní tisk 763), přináší řadu změn do oblasti elektronického 
podepisování. Vládním návrhem zákona se rovněž zrušuje zákon 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

Dle znění § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 116/2012 Sb. 
žádost obsahuje zaručený elektronický podpis osoby podle 
zákona upravujícího elektronický podpis, pověřené jednat 
jménem subjektu, který je podle zákona o zdravotních službách 
oprávněn předložit žádost, pokud není žádost doručena 
prostřednictvím datové schránky. 
 S ohledem na změny, které přináší vládní návrh zákona, 
doporučujeme vypustit konkrétní typ elektronického podpisu, 
neboť ten bude vyplývat z § 5 a § 6 odst. 1 zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dáváme na 
zvážení následující znění § 2 odst. 1 písm. e) [stávající písm. d)]:  
„e) elektronický podpis osoby uvedené v písm. c)7)“. 
„7) § 5 a § 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“.“ 
 
 

Připomínka nepřijata. 
Vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 763) byl dne 29. 6. 
2016 schválen teprve ve 3. čtení v PSP.  
V návrhu zákona je uvedeno nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
zákona ve Sbírce zákonů.  
V návrhu vyhlášky je nabytí účinnosti vymezeno patnáctým 
dnem po jejím vyhlášení.  
 
Nelze provést požadovanou úpravu a doplnit poznámku pod 
čarou o odkaz na uvedený zákon, pokud není zřejmé, že zákon 
nabude účinnosti dříve nebo současně jako navrhovaná 
vyhláška. 
 
Úpravu dotčeného ustanovení lze provést ještě v rámci 
projednávání návrhu vyhlášky v pracovních komisích LRV, 
pokud bude známo, že navrhovaná novela vyhlášky nabude 
účinnosti alespoň ke stejnému datu jako zákon o službách 
vytvářející důvěru pro elektronické transakce. 
 

 K čl. I bodu 8 – k § 2 odst. 3: Připomínka přijata. 
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 V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme 
slova „je umístěn“ nahradit slovy „je zveřejněn“. 
 

Hlavní město Praha   
 Doporučuji pouze v bodu 2 návrhu za slova „V § 1 odst. 2“ 

vložit slova „v úvodní 
části ustanovení“. 

Připomínka přijata. 

BIS 
 

legislativa@bis.cz 
 

  

 Obecně k návrhu:  
Podle ustanovení § 70 odst. 4 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelé, 
kteří jsou zároveň zpravodajskou službou, údaje do Národního 
zdravotnického informačního systému (NZIS) nepředávají. Z tohoto 
pohledu se předložený návrh BIS netýká. 
Z širšího hlediska ovšem považujeme vhodné upozornit, že s ohledem 
na povinnost předávat data pacientů ostatními poskytovateli (v 
kontextu vytvoření nových registrů - Národní diabetologický registr, 
Národní registr intenzivní péče či Národní registr hrazených 
zdravotních služeb), může dojít k situaci, že by se při kontrole dat jako 
chybně hlášení vyčlenili pacienti, kteří jsou příslušníky zpravodajských 
služeb a kterým je poskytována zdravotní péče jejich praktickým 
lékařem (zpravodajskou službou) a kteří budou zároveň nahlášeni 
ošetřujícími lékaři - specialisty do těchto nově vytvořených registrů.  
Toto riziko hrozí pravděpodobně pouze, jestliže by se porovnávala 
neanonymizovaná data z primární péče, (od poskytovatelů - 
praktických lékařů) s hlášeními a daty od lékařů - specialistů. Není 
nám známo, do jaké míry budou uvedené údaje automaticky 
porovnávány a jak se bude postupovat v případě výše uvedeného 
chybového hlášení. Považujeme za nezbytné, aby způsob zpracování 
údajů v rámci NZIS byl nastaven tak, aby byl zachován účel výjimky 
obsažené pro zpravodajské služby v § 70 odst. 4 písm. a) zákona č. 
372/2011 Sb.     
 

Vysvětlení k obecné připomínce: 
Srovnávání neanonymizovaných údajů z primární péče, ani 
z jiných segmentů péče, s údaji specialistů nebude možné. 
Národní registr hrazených zdravotních služeb bude budován 
výhradně podle pravidel eGovernmentu a ÚZIS ČR nebude 
mít žádnou možnost ztotožňovat záznamy a identifikovat 
jedince. Účel výjimky v § 70 odst. 4 písm. a) zákona č. 
372/2011 Sb. bude při zpracování údajů registru zachován. 
Architektura registru, jeho obsah a proces zpracování byl již 
konzultován se zástupci BIS a byla dohodnuta i následná 
spolupráce s možností kontroly – zástupci BIS budou přímo 
v expertní radě dozorující stavbu nových registrů a 
restrukturalizaci NZIS.    
 

ČSÚ   
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Z věcného hlediska lze 
vznesenou připomínku 
konzultovat  
s Ing. Josefem 
Škrabalem, ředitelem 
Odboru statistiky 
obyvatelstva,  
tel. 274 05 2189, e-
mail: 
josef.skrabal@czso.cz,  
legislativa@czso.c
z 
 Národní registr reprodukčního zdraví, 3. 4. údaje o 

ukončení těhotenství (potratech) 
Český statistický úřad doporučuje rozšířit osobní údaje  
o údaj věku těhotné ženy takto: 
„rodné číslo pacienta (z něhož se odvozuje pohlaví, věk a 
ročník narození)“. 
  
Odůvodnění: 
Ročník narození patří v demografii mezi základní prvek 
třídění. Pokud by v budoucnu po zničení rodných čísel 
v systému byla evidence založena pouze na 
identifikátorech AIFO, tento třídící prvek by pro účely  
demografické statistiky chyběl. 
 

Připomínka přijata.  

NBÚ 
 

MgA. Mgr. Zuzana 
Chudomelová 
Tel.: 257 283 357 
Email: 
z.chudomelova@nbu.c
z 
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 V novelizačním bodu 3 není zřejmé, které slovo „a“ se v textu 

nahrazuje čárkou. 
Připomínka přijata. 

 Novelizačním bodem č. 3 se z textu vyhlášky vypouští 
legislativní zkratka „registr“, ačkoliv je dále v textu vyhlášky 
používána. 

Připomínka přijata. 

 
Vzhledem k tomu, že během roku 2016 nabude účinnosti zákon 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jenž 
ve svém § 18 zrušuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu), doporučujeme upravit odkaz na tento 
zákon v poznámce pod čarou č. 7 obsažené v novelizačním bodě 
č. 7.  

 

Připomínka nepřijata. 
Návrh zákona (sněmovní tisk č. 763) byl dne 28. 7. 2016 
doručen Senátu. 
V návrhu zákona je uvedeno nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
zákona ve Sbírce zákonů.  
V návrhu vyhlášky je nabytí účinnosti vymezeno patnáctým 
dnem po jejím vyhlášení.  
 
Nelze poznámku pod čarou doplnit o odkaz na uvedený zákon, 
pokud není zřejmé, že nabude účinnosti dříve nebo současně 
jako navrhovaná vyhláška. 
 
Úpravu dotčeného ustanovení lze provést ještě v rámci 
projednávání návrhu vyhlášky v pracovních komisích LRV, 
pokud bude známo, že navrhovaná novela vyhlášky nabude 
účinnosti alespoň ke stejnému datu jako zákon o službách 
vytvářející důvěru pro elektronické transakce. 
 

 
V čl. II doporučujeme slova „ode dne jejího vyhlášení“ nahradit 
slovy „po jejím vyhlášení“ (čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády). 

Připomínka přijata. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Kontakt: PhDr. 
Miroslava Matoušová, 
Mgr. Josef Prokeš 
<legislativa@uoou.cz
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> 
tel.: 234 665 207 a 234 
665 456, 604 291 935 

 
 Obecně 

1. Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že obsah 
rozsáhlé důvodové zprávy překračuje zamýšlený cílový stav 
novelizované vyhlášky. Považuje za nezbytné, aby rekonstrukční 
záměry předkladatele byly urychleně zpracovány na úrovni 
věcného záměru a návrhu zákonné úpravy klíčových aspektů 
elektronizace zdravotnictví (vč. ztotožnění některých 
zdravotních registrů se základními registry podle zákona o 
základních registrech).  
 
 
 
 
2. Upozorňujeme na textový nesoulad mezi předlohou („návrh 
vyhlášky“) a platným zněním vyhlášky č. 116/2012 Sb. (na 
několika místech „a dalších osob“ označena jako zrušovaná, aniž 
tomu odpovídá znění předlohy).  
 

Ad 1 Připomínka přijata.  
V současnosti jsou nastavovány kroky k restrukturalizaci 
NZIS tak, aby všechny nové systémy vzešlé z novely zákona 
č. 372/2011 Sb. již byly budovány plně podle pravidel 
eGovernmentu a restrukturalizace NZIS proběhla co 
nejrychleji. Vedení ÚZIS ČR předloží detailní popis těchto 
kroků ÚOOÚ nejpozději v srpnu 2016. Návazně na 
předpokládané změny, stejně jako návazně i na schválení 
Národní strategie elektronického zdravotnictví, se 
předpokládá, že v časovém horizontu do konce roku 2016 
dojde ke zpracování věcného obsahu zamýšlené zákonné 
úpravy elektronizace zdravotnictví 
 
 
Ad 2 Připomínka přijata.  

Pozn.: předkladatel tuto 
připomínku označil za 
zásadní 

K odůvodnění 
V obecné části odůvodnění je bodu 8. zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů přepracovat.   
 
. 
 
Odůvodnění: 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů je rozsáhlé, ale nedostatečné. Větu 
„V novele zákona, stejně jako v novele vyhlášky je plně zajištěna 
ochrana soukromí a osobních údajů.“) je nutné nahradit 
identifikací a vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení pro 
soukromí a ochranu osobních údajů dotčených osob (tj. přímých 

Připomínka přijata.  
 
Uvedená pasáž zdůvodnění byla doplněna a konkretizována.  
Kromě popisu vlastního procesu zabezpečení dat při všech 
krocích zpracování je zde také popsána nová agenda v rámci 
restrukturalizace UZIS ČR.  
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. V ÚZIS je zavedena  pozice 
komisaře pro ochranu osobních údajů, který bude úzce 
spolupracovat s ÚOOÚ, vedením MZ a dalšími relevantními 
subjekty. NZIS bude vybaven novými metodickými předpisy a 
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dopadů a změn týkajících se zejm. pacientů, event. 
zdravotnických pracovníků). Vyhodnocení ochrany osobních 
údajů by nemělo být redukováno pouze na zabezpečení ochrany 
osobních údajů, ale také na další změny ve zpracování údajů, 
pokud z navrhovaného řešení v rámci NZIS vyplývají. 

 

nařízeními, které sladí probíhající procesy s moderními 
normami ochrany osobních dat a soukromí.  
 
 

OKOM   
 Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
Návrhu se dotýká směrnice 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, kterou v budoucnu nahradí dnes již platné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Máme za to, že by alespoň směrnici předkladatel měl výslovně 
uvést v odůvodnění vyhlášky.  

Připomínka přijata. 
Směrnice 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 
zapracována do odůvodnění. 
 
 

 Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu se dotýká směrnice 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. S návrhem dále nepřímo souvisí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pozn.: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v 
oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v odůvodnění uvedeno je. 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1468481694458&rid=1


14 
 

 Závěr: 
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává právo EU a není 
s právem EU v rozporu.  

 
 

 Předkladatel nepředložil spolu s návrhem úplné znění. 
Požadujeme doplnit. 
 
K bodu 3 návrhu: 
Na základě bodu 3 návrhu dojde v § 2 odst. 1, zřejmě aniž by to 
překladatel zamýšlel, i k nahrazení slova „a“ čárkou mezi slovy 
„osobním údajům“ a slovy „dalším údajům“. To by ale 
postrádalo smysl. Požadujeme upravit bod 3 tak, aby spojka „a“ 
mezi slovy „osobním údajům“ a slovy „dalším údajům“ byla 
zachována. 
 
K bodu 4 návrhu: 
S ohledem na terminologii zavedenou občanským zákoníkem 
(srov. jeho § 423) požadujeme vložit před slovo „firmu“ slovo 
„obchodní“. 
 
K bodu 10 návrhu: 
V bodě 10 je v případě částí 15, 16 a 17 použito nové číslování 
částí a bodů těchto částí, které je však zavedeno až v bodě 21. Je 
proto podle našeho názoru nutné vložit do návrhu, a to až za bod 
21, nový bod, který stanoví pro v bodě 21 přečíslované části a 
příslušné body těchto částí vypuštění slov „a dalších osob“ 
z nadpisu. Bod 10 je nutno v souladu s výše uvedeným upravit. 

Připomínky přijaty. 

UZS 
e-mail: info@uzs.cz 
tel. č. 234633210 
Mgr.Jakub Machytka, 
mail: 
legislativa@uzs.cz 
tel.: 727 956 059 
 

  

 Strana 8 bod 6 – “Finanční dopad na zdravotní pojišťovny  
 
Vyhláška se při specifikaci nákladů odkazuje na podrobné 

Připomínka přijata. 
Očekávaný finanční dopad na zdravotní pojišťovny 
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konzultace se zdravotními pojišťovnami. Ty naopak se 
vyjadřovaly k poddimenzování uváděných  nákladů. Současně je 
třeba připomenout, že specifikovat takto konkrétně náklady, 
když není definována metodika včetně replikace dat a 
komunikace se Základními registry je předčasné. 

v souvislosti s jejich novou povinností předávat údaje do 
Národního registru hrazených zdravotních služeb založenou 
novelou zákona o zdravotních službách byl předběžně vyčíslen 
v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, kterým se měnil 
zákon o zdravotních službách. Jak uváděla již důvodová 
zpráva k vládnímu návrhu zákona zcela konkrétní vyčíslení 
nákladů I v tuto chvíli těžce realizovatelné. Z konzultací se 
zdravotními pojišťovnami vyplynulo, že tyto náklady budou 
v individuální, odlišné výši pro každou z pojišťoven 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. 
 
Předkladatel dále provede opětovně jednání  s IT experty 
ohledně uvedených údajů, byť samozřejmě jde o údaje 
průměrné a odchylky u jednotlivých subjektů nelze vyloučit.  
 

 Strana 10, prostřední odstavec 
„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.“ 
 
Věta popírá přechozí deklarace, že nově zakládané registry 
budou budovány dle pravidel eGovernmentu (například na straně 
9 posední 2 odstavce). Současně je v rozporu s principy 
základních registrů – hned v úvodním předání dat by došlo 
k prozrazení identity pojištěnce, a to je v rozporu se zákonem. 
Současně se v odstavci objevují odkazy na „pořadové číslo 
pojištěnce“, „číslo pojištěnce“ a „rodné číslo“, není přitom 
zřejmý rozdíl, není definice! Požadujeme nastavit přenos 
identity pojištěnce výhradně a pouze jen přes služby 

Připomínka akceptována částečně. 
Navrhovaný postup bude zaveden v průběhu rekonstrukce 
NZIS, která nutně vyžaduje určitý čas a nelze ji provést 
jednorázově. NIS v řadě agend nyní sbírá rodná čísla, hlášená 
u desítek tisíc poskytovatelů zdravotních služeb. Proto byla 
novela zákona č. 372/2011 Sb. projednána a schválena 
v podobě, která umožňuje postupnou rekonstrukci již běžícího 
NZIS a postupný přechod na navrhovaný stav, tedy na 
bezvýhradní napojení na pravidla a služby  eGovernmentu. 
Nově budované registry již takto budou budovány přímo – 
v tom bude předložené připomínce plně vyhověno. U již 
běžících „starých“ systémů dojde k převodu na agendy 
eGovernmentu. Řešení popsané v odůvodnění návrhu novely 
vyhlášky bylo detailně konzultováno a schváleno představiteli 

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



16 
 

eGovernmentu. eGovernmentu a samotná rekonstrukce NZIS bude probíhat 
v úzké součinnosti s eGovernmentem.     

 Strana 11 bod 10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost 
Opakovaně připomínáme, že dojde k prozrazení citlivých dat o 
zdravotním stavu mimo jiné čelních představitelů státu, obrany a 
bezpečnosti. Tato data se vedou v příslušných zdravotních 
pojišťovnách ve speciálním odděleném režimu, připravovaná 
vyhláška s ničím takovým nepočítá. 
 

Připomínka neakceptována.  
Postup budování nových systémů bude probíhat plně pod 
kontrolou   eGovernmentu, ÚOOÚ a bezpečnostních složek 
(autorit) státu. Se všemi těmito subjekty jsou vedeny detailní 
konzultace a mimo jiné tyto subjekty také schvalovaly a 
konzultovaly znění této novely vyhlášky č. 116 / 2012 Sb.  
Tato úzká spolupráce a kontrola bude probíhat po celou dobu 
budování i následného provozu nových systémů. Nové 
systémy budou stavěny podle pravidel  eGovernmentu a 
neumožní zpětnou identifikaci jedince, tato možnost bude při 
ukládání do úložiště ÚZIS ČR zcela znemožněna.  
 
Pozn.: V rámci „vnitřního připomínkového řízení“ Svaz zdravotních 
pojišťoven uplatnil obdobnou připomínku, kterou na základě projednávání 
připomínek vzešlých z tohoto řízení (jednání dne 10. 8. 2016) změnil takto: 
Opakovaně připomínáme, že trváme na zachování důsledné ochrany 
osobních údajů, zejména pak u zákonem definovaných skupin představitelů 
státu (citlivá data o zdravotním stavu mimo jiné čelních představitelů státu, 
obrany a bezpečnosti). Tato data se vedou v příslušných zdravotních 
pojišťovnách ve speciálním odděleném režimu. Odpovědnost za důsledné 
dodržení této ochrany osobních údajů pak musí nést ÚZIS ČR. 
S vypořádáním takto upravené připomínky v rámci vnitřního 
připomínkového řízení SZP vyslovil souhlas.  
 

 Strana 30  
Národní registr léčby uživatelů drog – v odstavci 
Socioekonomické údaje je dvakrát údaj „klient s dětmi“ – 
legislativně-technická chyba. 

Připomínka přijata. 
 

 Strana 36  
Národní registr intenzivní péče – v odstavci Osobní údaje se 
vyžaduje údaj telefon a e-mail pacienta bez náležitého 
zdůvodnění. 
Odůvodnění: 
Jedná se o soukromé údaje, které jsou vyžadovány nad rámec 

Připomínka přijata.  
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potřebnosti. 

 Strana 39  
U Národního registru zdravotnických pracovníků chybí napojení 
na Základní registry 

Připomínka přijata.  
 
Dopracováno. 
 

 Strana 39 
U přístupnosti obsahu Národního registru zdravotnických 
pracovníků navrhujeme doplnit do bodu d), kde je specifikován 
rozsah hlášení pro zdravotní pojišťovnu, body k) a m). 
Požadované znění tohoto odkazu tedy je: 
 
„zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), 
b), f), g), i), až m), a to za účelem provádění veřejného 
zdravotního pojištění, 

Připomínka nepřijata. 
Znění vychází z ustanovení § 76 odst. 2 písm. d) zákona č. 
372/2011 Sb. 
Přesná citace ustanovení § 76 odst. 2 písm. d) : 
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, 
 
 

 Strana 42 
Požadujeme zrušit hlášení o očekávané úhradě. 

Připomínka nepřijata. 
V případě položky „očekávaná úhrada“ se jedná nikoliv o 
prospektivní parametr, ale stále o údaj retrospektivní  -  za 
předcházející rok. ÚZIS ČR si je však vědom, že konečné 
smluvní vypořádání úhrad je často dlouhodobý proces a na 
případně předávané údaje tak nelze pohlížet jako na definitivní 
a vzájemně uznané úhrady. 
 

 Strana 43, 44 Poskytovatelé zdravotních služeb 
Vyhláška zakládá povinnost reportovat množství informací o 
zdravotnických zařízeních, které nejsou nijak specifické pro 
konkrétní zdravotní pojišťovnu. To na straně zdravotních 
pojišťoven předpokládá vytváření zbytečných nástrojů, aby 
hlásily multiplicitně tytéž informace, na straně příjemce 
informací (ÚZIS) zase předpokládá vytvoření speciálních 
nástrojů pro řešení rozdílů, které logicky vzniknou. Navíc řada 
požadovaných informací jde nad rámec zákona. Zde máme na 
mysli například: segmenty péče, pracoviště poskytovatele, 
primariáty, místa pracoviště, nasmlouvané odbornosti, lůžka, 
ordinační doby apod. 

Připomínka nepřijata.  
Zmíněné datové struktury, které jsou nezbytné pro typologii 
pracovišť, vytvoří v NZIS základnu pro plánování 
personálních kapacit a také pro typologii pracovišť v rámci 
zavádění systému DRG. Komparace s národním registrem 
poskytovatelů povede ke sladění a standardizaci obou zdrojů 
dat a vnímáme ji tedy jako výhodu, nikoli jako nevýhodu – z 
této standardizace bude těžit i státní správa plnící a sledující 
národní registr poskytovatelů. Předkladatel dále provede 
opětovně jednání s IT experty ZP ohledně uvedených údajů. 
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Požadujeme požadované informace nad rámec zákona vypustit z 
hlášení. 

 Strana 46 bod 5.1 Registr pojištěnců 
Zásadně nesouhlasíme s předáním registru pojištěnců. Jednak se 
jedná o požadavek nad rámec zákona 372/2011 a jednak by se 
předávaly informace, na základě kterých je možné pojištěnce 
identifikovat. Pokud bude chtít UZIS odkrýt identitu pojištěnce, 
je možné ji získat dotazem na Základní registry přes získané 
AIFO (prostřednictvím uloženky). 
Bod 5.1 požadujeme vypustit. 

Připomínka přijata částečně.  
Část údajů vypuštěna, zůstávají údaje: zahájení a ukončení 
pojištění. 
Údaj o zahájení a ukončení pojištění  jednotlivých 
pojištěnců je nezbytný pro určení  vynaložených nákladů na 
zdravotní služby za jednotlivá období a následné modelace. 
 

   
Bez připomínek   

 Královéhradecký, Středočeský, Olomoucký, Pardubický, 
Zlínský, Liberecký, Ústecký, Moravskoslezský, Jihomoravský, 
Plzeňský, Jihočeský kraj 
 

 

 Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní 
zastupitelství 

 

 MŠMT, MZV, MMR, MD, MK, MO  
 Vedoucí úřadu vlády (ÚVČR-VÚV)  
 ČMKOS, KUK, ASO,  
 SÚJB, ÚHOS, ÚZSI 

 
 

 Česká stomatologická komora, Česká lékařská komora  
 ČNB  

V Praze  dne  17. 8. 2016  

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Bartošová                      Podpis: 
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	V obecné části odůvodnění je bodu 8. zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů přepracovat.  
	.
	Odůvodnění:
	Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je rozsáhlé, ale nedostatečné. Větu „V novele zákona, stejně jako v novele vyhlášky je plně zajištěna ochrana soukromí a osobních údajů.“) je nutné nahradit identifikací a vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení pro soukromí a ochranu osobních údajů dotčených osob (tj. přímých dopadů a změn týkajících se zejm. pacientů, event. zdravotnických pracovníků). Vyhodnocení ochrany osobních údajů by nemělo být redukováno pouze na zabezpečení ochrany osobních údajů, ale také na další změny ve zpracování údajů, pokud z navrhovaného řešení v rámci NZIS vyplývají.





