
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 614) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl v podrobné rozpravě ve druhém čtení dne 

9. února 2016 poslanec Ludvík Hovorka. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 114 

z 25. schůze konané dne 5. listopadu 2015 (tisk 614/1) 

K čl. I 

1. Za bod 43 se vkládají nové body 43a až 43d, které znějí: 

„43a. V § 81 odst. 3 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“. 

43b. V § 82 odst. 1 se slovo „obalu“ nahrazuje slovem „plodu“. 

43c. V § 84 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

43d. § 86 odst. 1 písmeno d) zní:  

      „d) vyznačí v Listu o prohlídce zemřelého provedení patologicko-anatomické nebo zdravotní 

pitvy určené podle písmene b),“.“. 

 

2. Za bod 44 se vkládají nové body 44a až 44i, které znějí: 

„44a. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „provede se patologicko-anatomická 

pitva povinně“ nahrazují slovy „patologicko-anatomická pitva se vždy provádí“. 

44b. V § 88 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které 

zní: 

„h) v případě, kdy není dostatečně objasněna příčina smrti, základní nemoci, dalších nemocí 

nebo jejich komplikací nebo klinická diagnóza.“. 

44c. V § 88 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „provede se zdravotní pitva povinně“ 

nahrazují slovy „zdravotní pitva se vždy provádí“. 

44d. V § 88 odst. 3 písm. a) se slova „nebylo možno jednoznačně zjistit příčinu smrti“ 

nahrazují slovy „nedošlo ke stanovení příčiny smrti nebo nebyla příčina smrti 

dostatečně objasněna“. 

44e. V § 88 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Patologicko-anatomické pitvy podle 

odstavce 2 a zdravotní pitvy podle odstavce 3 se provádějí i bez souhlasu 

zemřelého51).“. 

 Poznámka pod čarou č. 51 zní: 

„51) § 113 odst. 2 občanského zákoníku.“. 
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44f. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní: 

„§ 88a 

(1) Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého může rozhodnout, že se neprovede 

patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo 

zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, jehož 

příčina je zřejmá a zemřelý pacient za svého života vyslovil prokazatelný nesouhlas 

s provedením pitvy nebo zákonný zástupce nebo opatrovník zemřelého pacienta anebo osoba 

pacientovi blízká požádali o neprovedení pitvy. Pro způsob vyslovení prokazatelného 

nesouhlasu pacientem s provedením pitvy se použije obdobně § 81 odst. 5. 

  (2) Poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout, že se 

a) neprovede patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b) nebo 

c) nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, 

jehož příčina je zřejmá a zemřelý pacient za svého života vyslovil prokazatelný nesouhlas 

s provedením nebo zákonný zástupce nebo opatrovník zemřelého pacienta anebo osoba 

pacientovi blízká požádali o neprovedení pitvy,  

b) neprovede patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b), c) 

nebo h) nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. a), b) nebo d), pokud při 

dodatečně provedeném odborném posouzení je příčina úmrtí zřejmá, 

c) provede patologicko-anatomická nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 2 nebo 

3, i když nebyla určena lékařem provádějícím prohlídku těla zemřelého. 

(3) Pro způsob vyslovení prokazatelného nesouhlasu pacientem s provedením pitvy podle 

odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) se použije obdobně § 81 odst. 5. Prokazatelný nesouhlas 

pacienta s provedením pitvy, písemná žádost zákonného zástupce nebo opatrovníka 

zemřelého pacienta anebo osoby pacientovi blízké o neprovedení pitvy podle odstavce 1 nebo 

2 písm. a) nebo záznam o ní je součástí zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém; v 

případě mrtvě narozeného dítěte je součástí zdravotnické dokumentace vedené o matce. 

  (4) O rozhodnutí o neprovedení zdravotní pitvy podle odstavce 2 písm. a) nebo b) je 

poskytovatel v oboru soudní lékařství povinen informovat Policii České republiky.“. 

 

44g. V § 89 odst. 1 se slova „místu jejich určení“ nahrazují slovy „místům jejich určení 

stanoveným prováděcím právním předpisem“. 

44h. V § 89 se odstavce 3 až 6 zrušují. 

44i. V § 90 se slova „0C až +2C“ nahrazují slovy „0 C až +5 C“.“. 

 

 K čl. II 

3. V čl. II, přechodná ustanovení, se za bod 5 doplňují body 6 a 7, které znějí: 

„6. Povinnost zajistit teplotu v chladicím zařízení podle § 90 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněna do 60 dnů ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

7. Pokud došlo k úmrtí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při určování 

a provádění pitev podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

K čl. III 

 V čl. III, účinnost, se slova „dnem 1. ledna 2016“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po jeho vyhlášení“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. února 2016 
 

B. Poslankyně Jana Pastuchová 

K čl. I 

V bodě 49 se slova „body 11 a 12“ nahrazují slovy „body 11 až 14“ a v příloze se doplňují body 13 a 

14, které znějí: 

„13. Národní registr přednemocničních náhlých zástav oběhu   

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a dále údaje o činnosti 

operátora ZOS, o rychlosti zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby (ZZS), údaje o 

charakteru místa události, údaje o poskytnutí pomoci před příjezdem poskytovatele ZZS, údaje o 

stavu pacienta a provedených výkonech a použitých pomůckách poskytovatele ZZS, o dosažení či 

nedosažení obnovy spontánního oběhu, o pravděpodobné příčině náhlé zástavy oběhu, v případě 

předání pacienta poskytovateli lůžkové péče dále údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele 

lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován a údaje o 

výsledku resuscitace a výsledném neurologickém stavu. Po uplynutí 5 let od roku úrazu od úmrtí 

jsou osobní údaje anonymizovány. 

14. Národní registr nemocničních náhlých zástav oběhu  

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a dále údaje o stavu 

pacienta, provedených výkonech a použitých pomůckách, o dosažení či nedosažení obnovy 

spontánního oběhu, o pravděpodobné příčině náhlé zástavy oběhu a údaje o výsledku resuscitace a 

výsledném neurologickém stavu. Po uplynutí 5 let od roku úrazu od úmrtí jsou osobní údaje 

anonymizovány.“. 

 

 

C. Poslanec Milan Brázdil 

K čl. I 

1. Vkládá se nový bod X, který zní: 

„X. V § 19 odst. 4 větě první se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „ , příslušné komoře“.“. 

 

2. Za nový bod X se vkládá nový bod Xa, který zní: 

„Xa. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „bezprostředně a“ nahrazují slovy „nebo je vysoce 

pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí“.“. 

 

3. Za bod 43 se vkládá nový bod 43a, který zní: 

„43a. V§ 84 odst. 2 písm. d) se za slova „poskytovatel zdravotnické záchranné služby“ vkládá slovo 

„pouze“.  

 

4. Za bod 43 se vkládá nový bod 43a, který zní: 

„43a.V § 84 odst. 2 se čárka za písmenem c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.“. 
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D. Poslanec Pavel Antonín 

K čl. I 

1. Bod 42 zní:  

„42. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 77a 

Národní registr hrazených zdravotních služeb 

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase 

poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, 

pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb 

z veřejného zdravotního pojištění. 

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 

zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to 

a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla, 

b) identifikační údaje 

1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, 

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 

písm. b),  

c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna 

s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 

smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž 

zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb 

uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena, 

f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou, 

g) typ úhrady a 

h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které 

zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f). 

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená 

v odstavci 2 předává  

a) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle 

písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních 

služeb,  

b) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní 

služby.“.“. 

 

2. Za bod 42 se vkládá nový bod 42a, který zní: 

„42a. V § 78 písm. b) se za slovo „způsob“ vkládá slovo „ , strukturu“.“. 

 

3. Bod 43 zní: 

„43. V § 78 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) způsob vymezení a způsob specifikace zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena, a typ 

úhrady pro účely předávání údajů do Národního registru hrazených zdravotních služeb.“.“. 
 

 

V Praze 10. února 2016 

 

MUDr. Pavel Antonín, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 
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