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Věcný návrh vyhlášky 

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému  

a její odůvodnění 

(pro informaci při projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách) 
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N á v r h  

   
VYHLÁŠKA 

ze dne           2016 
 

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 
 
 
 

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

 
 

§ 1 
 

(1) Osobní a další údaje se předávají do Národního zdravotnického informačního systému (dále 
jen "informační systém") v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technickém nosiči dat. 

 
(2) Přímý zápis je prováděn se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím 

vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu uvedenou na internetových stránkách správce 
informačního systému 
a) dálkovým přenosem, 
b) on-line zápisem prostřednictvím webové aplikace, nebo 
c) vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním do příslušného úložiště dat. 
 

(3) Na technickém nosiči dat jsou údaje do informačního systému předávány osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence, které musí být doloženo doručenkou. Předávané soubory 
musí být zašifrovány veřejným klíčem správce. 

 
 

§ 2 
 
(1) Žádost o oprávnění k přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným v Národních 

zdravotních registrech, Národním registru poskytovatelů, Národním registru zdravotnických 
pracovníků a Národním registru hrazených zdravotních služeb (dále jen "žádost") vedle náležitostí 
stanovených zákonem o zdravotních službách dále obsahuje: 

a) identifikační údaje subjektu oprávněného k předložení žádosti, a to identifikační číslo osoby, 
pořadové číslo a název žádajícího subjektu 1), 

b) identifikační údaje osoby jednající při podání žádosti za oprávněný subjekt, a to titul, jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, telefonní číslo a elektronickou adresu, 

c) v případě podání žádosti v elektronické podobě zaručený elektronický podpis osoby, podle 
zákona upravujícího elektronický podpis2), pověřené jednat jménem subjektu, který je podle 
zákona o zdravotních službách1) oprávněn předložit žádost, pokud není žádost doručena 
prostřednictvím datové schránky,  

c) v případě podání žádosti v listinné podobě úředně ověřený podpis osoby pověřené jednat 
jménem subjektu, který je podle zákona o zdravotních službách1) oprávněn předložit žádost, 

d) název registru NZIS, 
e) identifikační údaje oprávněného pracovníka, a to titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
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datum narození, telefon a elektronickou adresu, 
f) roli, kterou pro oprávněného pracovníka požaduje, ze které vyplývá rozsah přístupových práv 

a účel, pro který jsou údaje, k nimž má být v registru umožněn přístup, požadovány. 
(2) Žádost o zrušení oprávnění pracovníka pro přístup do konkrétního registru obsahuje vedle 

náležitostí podle odstavce 1 též důvod pro zrušení oprávnění přístupu k osobním údajům a dalším 

údajům vedeným v tomto registru. 

(3) Žádost pro potřeby předání dálkovým přístupem je umístěna na internetových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví, nebo na stránkách jím pověřeného správce informačního systému. 

------------------------------------------------------------------ 
1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

§ 3 
 

Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje do registrů a periodicita a lhůty pro 
jejich předávání jsou stanoveny v příloze 1 k této vyhlášce. 

 
 

§ 4 
 
Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému se 
zrušuje. 

 
§ 5 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …. (pozn.: stejným dnem jako prováděný zákon).  
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                                                                 Příloha k vyhlášce č.      /2016 Sb. 
 
Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících osobní údaje a další údaje do Národního 
zdravotnického informačního systému pro potřeby registrů a periodicita a lhůty jejich 
předávání 
 
 
1. Národní onkologický registr 
 
1.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel, který stanovil diagnózu, a každý poskytovatel, který odpovídá za léčení a 
sledování onemocnění ze skupiny diagnóz zhoubné novotvary [kódy C00 - C97 podle platné verze 
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10 revize 
(dále jen "MKN-10")], onemocnění hodnocených jako novotvary in situ (MKN-10: kódy D00 - D09) a 
novotvary nejistého nebo neznámého chování (MKN-10: kódy D37 - D48) a dalších vybraných 
novotvarů, jejichž výčet je upřesněn v Závazných pokynech NZIS pro Národní onkologický registr 
vydaných správcem NZIS. 

 
1.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje o každém nově diagnostikovaném onemocnění se předávají do 1 měsíce ode dne 
stanovení diagnózy a údaje související s jeho léčbou a léčebnými postupy se předávají do 8 měsíců 
od data stanovení diagnózy. Údaje o sledování zdravotního stavu pacienta se předávají po prvním až 
pátém, sedmém a desátém roce sledování; dále v intervalu 5 let a též při úmrtí pacienta. 
 
 
2. Národní registr hospitalizovaných 
 
2.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel, který poskytuje lůžkovou zdravotní péči s výjimkou lázeňské léčebně 
rehabilitační péče, a který ukončil poskytování takové lůžkové péče pacientovi. 

 
2.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou ukončenou hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení nebo 
pracovišti za daný kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. 

 
 
3. Národní registr reprodukčního zdraví 
 
3.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel, 
a) který užil metody a postupy asistované reprodukce za účelem umělého oplodnění ženy, 
b) v jehož zdravotnickém zařízení došlo k porodu, nebo který provedl poporodní ošetření rodičky, 
c) který poskytl novorozenci zdravotní služby v souvislosti s porodem nebo poskytl novorozenci 
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lůžkovou péči, 
d) který diagnostikoval vrozenou vadu, vzácné nebo geneticky podmíněné onemocnění u plodu, 

dítěte nebo dospělého, 
e) který provedl umělé přerušení těhotenství nebo poskytl ošetření po potratu, 
f) v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí ženy v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem 

nebo šestinedělím anebo který takové úmrtí zjistil. 
 
3.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají 
a) za každý cyklus asistované reprodukce do 3 dnů ode dne, kdy byla příslušná fáze léčby zahájena 

nebo byl proveden příslušný výkon nebo příslušné vyšetření, 
b) za každé těhotenství ukončené porodem, za každé narozené dítě a zjištěnou vrozenou vadu, 

vzácné nebo geneticky podmíněné onemocnění u plodu, dítěte nebo dospělého vždy po 
ukončení poskytované zdravotní služby za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce 
následujícího kalendářního měsíce, 

c) za každé těhotenství uměle přerušené a každé těhotenství ukončené potratem za každý 
kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, 

d) za každé úmrtí ženy v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím za každý 
kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. 

 
 
4. Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí 
 
4.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s kardiochirurgickou 
operací nebo intervencí. 

 
4.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou provedenou kardiochirurgickou operaci a za každou provedenou 
kardiovaskulární intervenci, a to průběžně (v elektronické formě pomocí webovské aplikace) nebo 
pomocí dávkového vkládání (xml aplikace). Při průběžném vkládání se údaje předávají po ukončení 
hospitalizace za daný kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. 
Termín pro vložení veškerých dat za daný kalendářní rok je 31.3. následujícího roku. 

 
 

5. Národní registr kloubních náhrad 
 
5.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací nebo 
reimplantací umělé kloubní náhrady. 

 
5.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou provedenou implantaci umělé kloubní náhrady, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne ukončení lůžkové léčebné péče pacientovi. Termín ukončení předávání údajů za 
daný kalendářní rok je konec února následujícího roku. 
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6. Národní registr nemocí z povolání 
 
6.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který uznal nemoc z povolání podle jiných 
právních předpisů.  

 
6.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou uznanou nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a 
za každou nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, která již nadále nesplňuje podmínky 
uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nejpozději do desátého dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém posudek o uznání nebo ukončení nemoci z 
povolání nebo ohrožení nemoci z povolání nabyl právních účinků. 
 
 
7. Národní registr léčby uživatelů drog 
 
7.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

7.1.1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím 
návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně 
před škodami působenými alkoholem a jinými návykovými látkami formou: 
a) ambulantní péče, 
b) jednodenní péče, 
c) lůžkové péče, 
d) detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče, nebo 
e) substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich 

obor či odbornost. 
 

7.1.2. Každý poskytovatel sociálních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím 
návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně 
před škodami působenými alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, 
sociální prevence nebo programů sociálního poradenství. 

 
7.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

7.2.1. Periodicita a lhůty předávání údajů u substituční léčby: 
 

Údaje související se substituční léčbou se předávají za každou zahájenou, změněnou nebo 
ukončenou léčbu. Před zahájením substituční léčby je poskytovatel povinen ověřit, zda pacientovi 
není poskytována substituční terapie u jiného poskytovatele. Údaje související se substituční léčbou 
se předávají do 24 hodin po podání první dávky substituční látky a do 24 hodin po ukončení nebo 
změně substituční léčby. 

 
7.2.2. Periodicita a lhůty předávání údajů u ostatních forem odborné péče: 
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Údaje související s ostatními formami odborné péče se předávají 
a) při zahájení první léčby klienta u poskytovatele v daném roce; u ambulantních programů typu 

poradenství nebo nízkoprahových harm-reduction intervencí se předávají údaje při prvním 
kontaktu s klientem v daném roce, a to co nejdříve po zjištění všech potřebných údajů pro 
hlášení; u strukturovaných intervencí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení léčby, u 
nízkoprahových služeb zpravidla nejpozději při třetím kontaktu s klientem, 

b) při zahájení další nebo opakované léčby u poskytovatele v daném roce, pokud od ukončení 
předchozí léčby uplynulo 6 a více kalendářních měsíců; u ambulantních programů typu 
poradenství nebo nízkoprahových harm-reduction intervencí se hlásí opakovaný kontakt s 
klientem v daném roce, pokud od hlášení předchozího kontaktu uplynulo 6 a více kalendářních 
měsíců, a to co nejdříve po zjištění všech potřebných údajů pro hlášení, zpravidla do 3 
pracovních dnů ode dne zahájení léčby či kontaktu klientem, 

c) při první návštěvě u poskytovatele v daném roce, jde-li o pokračování léčby z předchozího roku, a 
to potvrzením léčby nejpozději do konce ledna daného roku, u strukturovaných intervencí pak 
zpravidla během prvních 7 pracovních dní daného roku, 

d) při ukončení léčby, jde-li o strukturovanou intervenci, u které je moment ukončení léčby zřejmý, se 
předávají údaje do 3 pracovních dnů po dni ukončení léčby. 

 
 
8. Národní registr úrazů 
 
8.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem. 
 

8.2. Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každého hospitalizovaného pacienta s úrazem, za daný kalendářní 
měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po dni ukončení hospitalizace. 

 
 

 
9. Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve 
 
9.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel transfuzní služby, který identifikoval osobu trvale vyloučenou z dárcovství 
krve. 

 
9.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou osobu trvale vyloučenou z dárcovství krve, a to bezprostředně po 
ověření pozitivního výsledku konfirmačního vyšetření dané osoby na zjištění trvalého vyloučení z 
dárcovství krve. 

 
 

10. Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního 
lékařství 
 
10.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
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Každé pracoviště soudního lékařství, ve kterém byla provedena pitva a toxikologická vyšetření. 
 

10.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou provedenou pitvu včetně výsledků toxikologických vyšetření 
získaných při pitvě, a to neprodleně po zjištění všech potřebných údajů. 

 
 

11. Národní diabetologický registr 
 
11.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel zdravotních služeb, který stanovil diagnózu, a každý poskytovatel, který 
odpovídá za léčení a sledování onemocnění ze skupiny diagnóz E10-E16 podle platné verze 
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10 revize 
(dále jen "MKN-10")].  

 
 

11.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje o každém nově diagnostikovaném onemocnění se předávají do 1 měsíce ode dne 
stanovení diagnózy a údaje související s léčbou a léčebnými postupy se předávají do 12 měsíců od 
data stanovení diagnózy. Údaje o sledování zdravotního stavu pacienta se předávají po prvním až 
pátém a desátém roce sledování; dále v intervalu 5 let a též při úmrtí pacienta. 

 
 

12. Národní registr intenzivní péče 
 
12.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel intenzivní lůžkové péče, který ji poskytl při hospitalizaci pacienta v případě 
náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto 
stavy důvodně předpokládat.  

 
12.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou ukončenou hospitalizaci pacienta na lůžku intenzivní péče za 
daný kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. 

 
 

13. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 
 
13.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý subjekt uvedený v § 75 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
 

13.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každého poskytovatele zdravotních služeb do 15 pracovních dnů ode 
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dne vydání nebo získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo průběžně, nejpozději 
však do 30 dnů v případě změny v uvedených údajích nebo přerušení či ukončení činnosti. 
14. Národní registr zdravotnických pracovníků 
 
14.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý subjekt uvedený v § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
 

14.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají za každou osobu odborně způsobilou k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře, farmaceuta a za zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti nebo odborné a 
specializované způsobilosti 69) do 10 pracovních dnů ode dne získání odborné nebo specializované 
způsobilosti nebo po zahájení, přerušení či ukončení zdravotnického povolání. V případě nových 
skutečností a změn v již uvedených údajích se údaje předávají bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů od změny. 

 
 
15. Národní registr dárců 
 
15.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel zdravotních služeb, který identifikoval možného dárce orgánů, tkání a 
krvetvorných buněk. 

 
15.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají po posouzení zdravotní způsobilosti možného dárce, a to neprodleně po 
identifikaci možného dárce orgánů, tkání a krvetvorných buněk. 

 
 

16. Národní registr osob čekajících na transplantaci 
 
16.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel zdravotních služeb, který indikoval čekatele k zařazení do registru nebo 
vyřazení z něj. 

 
16.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají neprodleně po zjištění skutečností, které indikují pacienta k zápisu do 
čekacích listin. 

 
Neprodleně se rovněž předávají informace o 

a) takových změnách zdravotního stavu osob čekajících na transplantace, které by mohly 
indikovanou transplantaci ohrozit nebo znemožnit, 

b) zhoršení zdravotního stavu pacienta již registrovaného v Národním registru osob čekajících na 
transplantaci orgánů, které zvyšuje naléhavost transplantace, 

c) zjištění úmrtí pacienta registrovaného v Národním registru osob čekajících na transplantaci 
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orgánů. 
 
 
17. Národní registr provedených transplantací 
 
17.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 
 

Každý poskytovatel zdravotních služeb, který poskytl zdravotní služby podle zákona 
upravujícího transplantace.  

 
17.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 

Údaje se předávají do 7 dnů ode dne provedení transplantace.  
 
 

18. Národní registr hrazených zdravotních služeb 
 
18.1 Okruh poskytovatelů předávajících údaje: 

Všechny zdravotní pojišťovny ČR podle zákona č. 551/1991 Sb. O Všeobecné zdravotní 
pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
18.2 Periodicita a lhůty předávání údajů: 
 Údaje se předávají čtvrtletně, vždy do konce měsíce následujícího po konci daného čtvrtletí. 
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Odůvodnění 
 

 

Obecná část 

 

Název:  

Návrh vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. 

 

Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

provádění (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. ……… 

 

1. Nezbytnost navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému, která nabyla účinnosti dne 6. dubna 2012, má za cíl reagovat na rozvíjející se 

technologické možnosti sběru dat do Národního zdravotnického informačního systému a současně 

vychází z novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách).  

Záměrem předkladatele je stanovit přesný postup a způsob elektronického předávání osobních a 

dalších údajů do Národního zdravotního informačního systému (dále jen NZIS) podle novely tohoto 

zákona, zejména podle ustanovení §§ 76 a 77 Národní registr zdravotnických pracovníků), § 77a  

Národní registr hrazených zdravotních služeb a rozšířeného seznamu Národních zdravotních 

registrů, uvedených v příloze novely zákona (Národní diabetologický registr a Národní registr 

intenzivní péče). 

Novelizovaná vyhláška je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena  

Návrh novely vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému je 

zpracován v mezích zákona o zdravotních službách a je v souladu se zmocňovacím ustanovením 

uvedeném v § 120 tohoto zákona k provedení § 78 tohoto zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a s právem EU 

Novela vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 

respektuje právní akty EU definující povinnost předávání dat do Eurostatu (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU. Vyhláška je 

s právem EU plně slučitelná. 
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4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 

 

S navrhovanou změnou právní úpravy nejsou spojeny hospodářské a finanční dopady ani dopad 

na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty nebo na malé a střední podnikatele.  

V souvislosti s navrhovanou úpravou vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému nedojde k žádnému navýšení finančních nákladů ani administrativy. Způsob 

pořízení listinné i elektronické podoby povinných hlášení je finančně stejně náročný. Poskytovatelé 

mají povinnost předávat data v elektronické podobě již od účinnosti zákona č. 372/2011 Sb.,           o 

zdravotních službách. 

Návrh s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 

Návrh novely vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do 

zásady zákazu diskriminace.  

 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu o zdravotních službách, který 

upravuje vedení zdravotnické dokumentace při respektování ochrany údajů vedených ve 

zdravotnické dokumentaci o pacientovi. Povinná hlášení jsou též součástí zdravotnické 

dokumentace. Zpracování dat (včetně sběru od poskytovatelů zdravotních služeb se plně řídí 

ustanoveními zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení korupčních 

rizik ani jejich nárůst. 

 

 

Zvláštní část 

 

K § 1, odst. (2):  

Úprava vychází z jednoznačného určení správce NZIS v novele zákona 372/2011 (§ 70, odst. (3)). 

 

K § 2:  

Úprava vychází ze současného technického řešení informačního systému NZIS a postupů 

používaných správcem. 
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Příloha vyhlášky  

Registry s pořadovým číslem 1 – 10 

Drobné textové úpravy oproti stávajícímu znění vyhlášky související se sjednocením periodicity a lhůt 

pro předávání údajů. 

 

11. Národní diabetologický registr 

Nový registr dle novely zákona 372/2011 Sb. 

 

12. Národní registr intenzivní péče 

Nový registr dle novely zákona 372/2011 Sb. 

 

Registry s pořadovým číslem 13 – 17 

Úprava číslování registrů, drobné textové úpravy oproti stávajícímu znění vyhlášky související se 

sjednocením periodicity a lhůt pro předávání údajů. 

 

18. Národní registr hrazených zdravotních služeb 

Nový registr dle novely zákona 372/2011 Sb. 
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Přehled sledovaných údajů v Národním zdravotnickém informačním systému pro potřeby 

vedení registrů 

 

1. Národní onkologický registr 

 
Osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta 

 rodné číslo pacienta 
 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 

 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 
 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) 
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 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 praktický lékař 
 poskytovatel, 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 

 

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 potřebné pro identifikaci pacienta 
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 rodné číslo (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) 

 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 potřebné pro identifikaci těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte 

 rodné číslo 

 zdravotní pojišťovna 
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 obec bydliště 
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 

 rodinný stav 

 vzdělání 

 předcházející těhotenství – porody, zemřelé, potraty 

 prenatální péče - začátek (týden), počet kontrol 

 počet všech ústavních péčí (hospitalizace) a celkem dokončených týdnů pobytů v zařízení 
ústavní péče 

 přírůstek hmotnosti (kg) 

 návykové látky (kouření, alkohol, drogy) 

 ultrazvukové vyšetření 

 diabetes 

 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 

 četnost těhotenství 

 gestační stáří 

 indukce - indikace (dg.  MKN-10) 

 stav plodu 

 příznaky rizika 

 kardiotokografické monitorování srdeční frekvence plodu a děložní činnosti (CTG) 

 indikace k SC (dg. MKN-10) 

 anestézie 

 ukončení vaginálně 

 ukončení per SC 

 ukončení per SC - z toho u polohy koncem pánevním (KP) 

 komplikace za porodu 

 léky za porodu 

 porod vedl 

 zhodnocení porodu 

 datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR) 

 důvod ukončení ZR 

 komplikace v šestinedělí - Dg. MKN-10 
Údaje o dítěti 

 pohlaví 

 vitalita 

 porodní hmotnost (g) 

 apgarové skóre  

 pH 

 stav dítěte při propuštění matky 
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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 potřebné pro identifikaci těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte, ženy, u níž 
se provádí umělé oplodnění, ženy, které bylo provedeno umělé přerušení těhotenství, byl 
vyvolán potrat nebo došlo k samovolnému potratu 

 rodné číslo novorozence 

 rodné číslo matky 

 novorozenec - příslušnost k EU 

 obec bydliště matky 

 zdravotní pojišťovna 

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

 číslo dítěte/chorobopisu 

 četnost těhotenství 

 pořadí vícečetného těhotenství 

 způsob 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 (umělá plicní ventilace (UPV), operace, operační diagnóza (Dg. MKN-10))  

 vyšetření v prvních 12 hodinách života všech dětí do 1500 g (min. přebytek bází (BE), 
maximum O2 v %, minimum O2 v %) 

 vybrané nemoci a komplikace 

 kalmetizace 

 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 
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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 a vývojových vadách 

Osobní údaje potřebné pro identifikaci těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte 

 rodné číslo matky 

 příslušnost matky k EU                  

 obec bydliště matky 

 rodné číslo 

 příslušnost k EU 
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 

Vrozené vady u plodu 

 dokončený týden těhotenství při zjištění vrozené vady 

 zjištění vrozené vady 

 ukončení těhotenství 
Vrozené vady u dítěte 

 porodní hmotnost v g 

 porodní délka v cm 

 zjištění vrozené vady (RRRR,MM,DD) 

 datum úmrtí (RRRR,MM,DD) 
Další údaje 

 asistovaná reprodukce 

 důvod podrobného vyšetření 

 prenatální diagnostika 

 provedená prenatální diagnostika nad rámec biochem. a UZ screeningu – metoda a vyšetření 

 důvod neprovedení prenatální diagnostiky 

 výsledek těhotenství 

 pohlaví 

 vrozené vady - diagnóza  

 rodinný stav 

 zaměstnání v I. trimestru 

 resort v I. trimestru 

 dokončený týden těhotenství  

 četnost těhotenství 

 vrozená vada v rodině - kdo postižen 

 diabetes mell. v I. trim. - diagnóza  

 infekční onemocnění v I. trim 

 jiné onemocnění v I. trim. 

 léky v I. trim. 

 pořadí gravidity 

 pořadí parity 

 počet předcházejících samovolných potratů 

 počet předcházejících umělých přerušení těhotenství (UPT) 
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 rok narození otce 

 zaměstnání otce 

 resort otce 
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 potřebné pro identifikaci ženy, které bylo provedeno umělé přerušení 
těhotenství, byl vyvolán potrat nebo došlo k samovolnému potratu 

 rodné číslo 

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

 zaměstnání (text) 

 rodinný stav 

 příslušnost k EU 

 vzdělání 

 počet porodů 

 počet živě narozených dětí 

 počet dosavadních umělých přerušení těhotenství (dále jen „UPT“) 

 počet dosavadních samovolných potratů 
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 ze zdravotních důvodů 

 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 potřebné pro identifikaci ženy, u níž se provádí umělé oplodnění  

 Rodné číslo pacientky 

 Datum narození pacientky 

 Státní občanství 
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 
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 Číslo záznamu 

 Kontrolní koncovka cyklu 

 Datum zahájení cyklu 
 

 Byla již těhotná 

 Indikace ženy – hlavní a vedlejší 

 Indikace muže 
 

 Datum zahájení cyklu 

 Zamýšlený cíl cyklu 

 Stimulace ovarií/endometria KET 

 Metoda získání spermií 
 

 Datum odběru oocytů 

 Počet nalezených oocytů 

 Počet darovaných oocytů 

 Počet zmrazených oocytů 
 

 Přijaté oocyty – počet 

 Cyklus – rok, centrum asistované reprodukce, číslo záznamu, kontrolní koncovka 

 Přijaté embrya – počet 

 Cyklus – rok, centrum asistované reprodukce, číslo záznamu, kontrolní koncovka 

 Oocyty / Embrya - počet rozmrazovaných 

 Cyklus – rok, centrum asistované reprodukce, číslo záznamu, kontrolní koncovka 
 

 Oplozovaných metodou IVF 

 Oplozovaných metodou ICSI 

 Počet zygot 

 z toho s polyplodií 

 Počet zmrazených embryí 

 Datum embyotransferu 

 Počet transferovaných embryí 
 

 Hyperstimulační syndrom III stupně 

 Infekce po odběru oocytů 

 Krvácení po odběru oocytů 

 PGD – typ biopsie, typ vyšetření 
 

 ZP, která hradí celý cyklus 

 Kódy provedených výkonů 

 Co bylo v cyklu skutečně provedeno 

 Datum ukončení cyklu 
 

 Datum ultrazvuku 

 Počet plodových vajec 

 Počet plodů s akcí srdeční 

 Počet mimoděložně uhnízděných plodových vajec 

 Dosažení klinické gravidita 
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 Arteficielní redukce – datum počet 
 

 Výsledek gravidity 

 Datum ukončení gravidity 

 Počet porozených plodů 
 

 Počet darovaných embryí 

 Ukončení skladování embryí – datum, počet 
 
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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 rodné číslo 

 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 

Předoperační informace  
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 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 

 ranné komplikace a infekce 

 jiné komplikace 

 miltiorgánové 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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 rodné číslo 

 datum narození 

 pohlaví 

 místo bydliště (obec) 
 

Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění 

 diabetes mellitus 

 renální selhání 

 předchozí kardiochirurgický výkon 

 předchozí PCI 
 

Provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací  

 datum intervence 
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 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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 Rodné číslo 

 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 

 Přístup ke kloubu 

 Transplantace kosti 

 Použité kostní štěpy 

 Augmentace (Šrouby). 

 Místo použití 

 Materiál 

 Druh spojení komponent 

 Mobilní prvky 

 Způsob fixace pately 

 Poškození glenoidu 
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 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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 rodné číslo (nemá ÚZIS ČR k dispozici) 

 číslo pojištěnce 

 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  

 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 
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7. Národní registr léčby uživatelů drog 

 
Osobní údaje pacienta potřebné k identifikaci vícečetných záznamů o tomtéž pacientovi 
podstupujícímu odbornou péči 

 Iniciály klienta  

 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 s dětmi  

 Klient žije s osobu užívající drogy  

 Zaměstnání  

 Nejvyšší dosažené vzdělání  
Užívání drog 

 Základní a další drogy 

 Způsob aplikace 

 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 

 Rodné číslo  

 Hlásící lékař  

 Základní diagnóza  

 Zdravotní pojišťovna 

 Hlásící lékař předepsal  

 Datum první aplikace  
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8. Národní registr úrazů 

 

Osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta 

 Rodné číslo  

 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  

 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  

 Bezpočnostní 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  
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 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  

 Akohol  

 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  

 Triaz  (+ / - ). 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  
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 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 

 Rodné číslo 

 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 potřebné pro identifikaci zemřelého 

 Rodné číslo   

 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  
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 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) 
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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 Rodné číslo 
Sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory 

onemocnění 

 Hmotnost v kg 

 Datum zjištění hmotnosti 

 Výška 

 Systolický a diastolický krevní tlak 

 Tepová frekvence 

 Datum zjištění krevního tlaku a srdeční frekvence 

 Kouření 

 Datum zjištění vztahu ke kouření 
Údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta 

související s onemocněním, včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, 

poskytování dispenzární péče 

 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 Cílená edukace diabetika 13051 
o Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy lékařem 13055 
o Kontinuální monitorování glykémie pomocí senzoru 13075 
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o Reedukace pacienta s DM a jemu blízkých osob (všeobecná sestra) 06145 
o Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem 01201 
o Glykovaný hemoglobin 81449 
o tanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci 01445 
o Stanovení glukózy glukometrem 01441 

 Vykázané přípravky ze skupiny 
o Všechna léčiva ze skupiny ATC A10 

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

Úmrtí pacienta 

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 potřebné pro identifikaci pacienta 

 Rodné číslo pacienta 

 Datum narození pacienta  

 PSČ - adresa bydliště pacienta  

 Bydliště pacienta - název obce, kraj/okres, stát  

 Zdravotní pojišťovna pacienta  

 Telefon pacienta  

 Email 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  

 Způsobů ukončení  

 Překlad kam  

 Popis k překladu pacienta  
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 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 

 

(1) 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 podle, 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, 

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. 
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(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 

 

(1) 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 jeho akademický titul, vědecká 

hodnost a vědecko-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, 
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, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2MHYBSW)



36 
 

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. 
 

(2) 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. 
 

 

15. Národní registr dárců orgánů 

 

 jméno a příjmení dárce  

 rodné číslo 

 pohlaví 

 pojišťovna 

 krevní skupina 

 HLA typizace 

 indikující transplantační centrum 

 indikující nemocnice 
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 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 

 rodné číslo 

 pohlaví 

 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 

 

 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 

 

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, čase 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 podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, a to 

a) identifikační číslo zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotní služby provedla, 

b) identifikační číslo 

1. poskytovatele, 
2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby,  
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3. fyzické nebo právnické osoby, která není poskytovatelem a poskytuje se jí úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

c) číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba vymezená pro potřeby písmene e) 
uhrazená poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,  

d) identifikační údaje  
1. pojištěnce, a to číslo pojištěnce, 
2. fyzické osoby, která není pojištěncem, v rozsahu jméno, popřípadě jména, a datum narození, 

kterým byla poskytnuta úhrada zdravotní služby vymezené pro potřeby písmene e) přímo. 
e) vymezení zdravotní služby, za kterou byla úhrada provedena a výše této úhrady, 
f) výši úhrady za hrazené zdravotní služby poskytnuté zdravotní pojišťovnou subjektům 

uvedeným v bodě b) a d), 
g) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele  
h) typ úhrady. 
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