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III 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

Název: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému, (dále jen „návrh vyhlášky“) byl vypracován 
v návaznosti na novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která je součástí 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů. Zákon byl v  PSP schválen po projednání v Senátu dne 12. 3. 2019 (sněmovní tisk 
č. 139/13) a dne 2. 4. 2019 doručen prezidentu k podpisu. Na základě této novely se do 
zákona o zdravotních službách včleňuje nové ustanovení § 74 odst. 1 písm. o), podle kterého 
budou poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatelé“) povinni předávat do 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „NRPZS“) údaje o 
zdravotnických prostředcích, které jsou přístrojem, jsou používané poskytovateli při 
poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen 
„významné zdravotnické prostředky“).  
 
Návrh vyhlášky specifikuje skupiny významných zdravotnických prostředků, rozsah 
předávaných údajů o těchto zdravotnických prostředcích, okruh poskytovatelů povinných 
předávat tyto údaje do NRPZS a periodicitu a lhůty pro předávání těchto údajů. Skupiny 
významných zdravotnických prostředků se přebírají z klasifikace Kategorizace zdravotnické 
techniky (dále jen „klasifikace KZT“), která byla zavedena sdělením ČSÚ č. 105/2018 Sb., 
o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT). Podle tohoto sdělení slouží 
klasifikace KZT k zařazování v České republice používané zdravotnické techniky 
do parametricky definovaných skupin. 
 
Cílem navrhované úpravy je zvýšení transparentnosti a zlepšení informovanosti o tom, jaké 
významné zdravotnické prostředky používají jednotliví poskytovatelé při poskytování 
zdravotních služeb, a to v zájmu pacientů, centrálních institucí i poskytovatelů, aby věděli, 
u kterého poskytovatele jsou dostupné zdravotnické prostředky potřebné pro poskytování 
zdravotních služeb pacientům. NRPZS je veřejně přístupný na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví, tedy potřebné údaje si pacienti, stejně tak i poskytovatelé, budou 
moci snadno zjistit. 
 
Z důvodu potřebné kontroly časného záchytu onkologických onemocnění se dále upřesňuje 
rozsah hlášení onkologických diagnóz a doplňuje se hlášení „dysplázií děložního hrdla“. 
Podle navrhované právní úpravy budou poskytovatelé nově hlásit do NOR „dysplázii 
děložního hrdla“ (viz MKN-10 kód N87). Sběr údajů o „dysplaziích děložního hrdla“ je 
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navrhován na základě doporučení Rady EU ze dne 2. prosince 2003 o časném záchytu 
zhoubných nádorů, podle kterého by programy časném záchytu těchto onemocnění měly být 
implementovány jako organizované a populační, se zajištěním kvality na všech úrovních 
a také v souladu s dokumenty European Guidelines for Quality Assurance, tedy s evropskými 
doporučeními pro implementaci a hodnocení screeningových programů vydanými Evropskou 
komisí ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (International Agency 
for Research on Cancer). Doporučení pro zajištění kvality časného záchytu karcinomu 
děložního hrdla specificky stanoví, že informační systémy pro podporu časného záchytu 
onkologických onemocnění mají zaznamenávat cytologické a histologické výsledky 
a reportovat rozdělení cytologických výsledků a detekci podle histologické diagnózy, včetně 
rozlišení zhoubných novotvarů děložního hrdla a jejich prekanceróz (včetně dysplazií 
děložního hrdla, MKN-10 kód N87). Doporučení evropských expertů k dalšímu vývoji 
onkologických registrů rovněž stanoví, že pro posouzení přínosů a rizik programů časného 
záchytu onkologických onemocnění by národní onkologické registry měly zaznamenávat 
prekancerózy zhoubného novotvaru děložního hrdla.  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
 

Návrh novely je vypracován v mezích zákona o zdravotních službách a je v souladu 
se zmocněním uvedeným v § 120 tohoto zákona k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 
tohoto zákona. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky respektuje právní předpisy EU, resp. je v souladu s právním aktem EU 
definujícím povinnost předávání dat do Eurostatu, Nařízením 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, jakož i Nařízením 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), které se návrhu dotýká v širších 
souvislostech. 
 
K problematice upravované návrhem vyhlášky se nevztahují žádná rozhodnutí soudních 
orgánů EU. Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými zásadami práva EU. Návrhem 
vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU. 
Vyhláška je s právem EU plně slučitelná. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Doposud byly údaje o zdravotnických prostředcích, prostřednictvím kterých jsou poskytovány 
zdravotní služby, získávány v rámci Programu statistických zjišťování prováděném 
Ministerstvem zdravotnictvím, resp. Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (dále 
jen „ÚZIS“) pro resort zdravotnictví na základě vyhlášky vydávané Českým statistickým 
úřadem vždy pro příslušný kalendářní rok, a to na základě výkazů T (MZ) 1-01 Roční výkaz 
o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení a T (MZ) 2-01 Roční výkaz o nákladech na 
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nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu. Získané údaje 
představují důvěrné statistické informace ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a jsou chráněny povinností 
mlčenlivosti. Navíc se na ně vztahuje přísná úprava poskytování informací zakotvená v § 73 
zákona o zdravotních službách, která znemožňuje poskytnutí těchto údajů. Podle uvedeného 
ustanovení je možné poskytnout tyto údaje osobám, které nemají přístup k osobním údajům 
a dalším údajům vedeným ve zdravotnických registrech pouze pro statistické a vědecké účely, 
a to v podobě, ze které není možné zjistit konkrétní právnickou či fyzickou osobu. V důsledku 
toho není možné informovat pacienty, centrální instituce, ani jiné poskytovatele o těch 
poskytovatelích, kteří používají požadované zdravotnické prostředky pro poskytování 
zdravotních služeb. Navrhovaná úprava tak přispěje k lepší informovanosti o vybavenosti 
poskytovatelů, i zvýšení transparentnosti. Pacienti i poskytovatelé zdravotních služeb 
si budou moci potřebné informace zjistit sami, což jim ulehčí vyhledání vhodného 
poskytovatele.  
 
Navrhovaná úprava bude rovněž základem pro potřebnou kontrolu programů časného záchytu 
dysplázie děložního hrdla podle doporučení Rady EU ze dne 2. prosince 2003 o časném 
záchytu zhoubných nádorů. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a ani sociální dopady a dopady na životní prostředí.  
 
Poskytovatelé jsou již podle současné právní úpravy povinni předávat údaje do NOR 
a NRPZS. Na straně poskytovatelů tudíž dojde k minimálnímu navýšení povinnosti hlásit 
bez jakéhokoli očekávaného finančního dopadu. Po přechodném období, kdy bude sběr dat 
prostřednictvím NRPZS ověřen z hlediska kvality a kompletnosti, se předpokládá zrušení 
výkazu T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení.  
 
Úprava předávání údajů do NRLUD přispěje ke snížení administrativní zátěže poskytovatelů.  
Žádné jiné dopady nelze očekávat. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k  zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady 
na rovnost mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 
Předmětem nového předávání informací do NRPZS nejsou žádné osobní údaje, ani informace 
o soukromí fyzických osob. Vzhledem k charakteru předávaných informací (informace 
o významných zdravotnických prostředcích, charakteru přístrojů, používaných 
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při poskytování zdravotních služeb) nedojde ani v případě poskytovatelů, kteří jsou fyzickou 
osobou, k zásahu do soukromí, neboť se jedná o jeden dílčí druh informace vztahující 
se k rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. V případě zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění, což je naprostá většina poskytovaných zdravotních služeb, 
je dnes již tato informace dohledatelná ve smlouvách uzavíraných mezi zdravotní pojišťovnou 
a poskytovatelem, které se zveřejňují v souladu s § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zavedení hlášení dysplázií děložního hrdla do NOR je v souladu se stanoviskem Komise 
pro screening nádorů děložního hrdla Ministerstva zdravotnictví a jeho účelem je zajištění 
kontroly kvality programu časného záchytu onkologických onemocnění. Tento údaj je údaj 
o zdravotním stavu pacienta a tudíž představuje osobní údaj zvláštní kategorie. Jeho 
zpracování je nezbytné pro řízení systémů a služeb zdravotní péče, zajištění přísných norem 
kvality zdravotní péče a statistické účely. Zpracování tohoto osobního údaje a dalších 
osobních údajů s tím souvisejících, tj. údajů předávaných v hlášení do NOR (dále jen „osobní 
údaj“) na základě zákona o zdravotních službách a novelizované vyhlášky, umožňuje čl. 9 
odst. 2 písm. h) až j) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) (dále jen 
„GDPR“).  
 
Zpracování tohoto osobního údaje bude probíhat ve stejném režimu jako zpracování ostatních 
osobních údajů v NOR. Zpracování bude tudíž neveřejné, bude se řídit zákonnými lhůtami 
pro anonymizaci (viz bod 1 přílohy k zákonu o zdravotních službách).  
 
Subjektu, o němž jsou v NOR vedeny údaje, náleží práva podle čl. 15 až 18 GDPR. Právo 
na výmaz však subjektu údajů (pacientovi) nenáleží po dobu, po kterou údaje v NOR nesmí 
být podle zákona o zdravotních službách anonymizovány. 
 
Zpracování tohoto osobního údaje bude tedy prováděno na základě právních předpisů (zákona 
o zdravotních službách a vyhlášky č. 373/2016 Sb.), které stanoví účel zpracování, rozsah 
zpracovávaných osobních údajů, kategorie subjektů údajů, zdroje, editory a příjemce osobních 
údajů a doby uložení pro provedení anonymizace osobních údajů. Tímto je zajištěno dodržení 
základních zásad ochrany osobních údajů, resp. jejich zpracování – zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů a omezeného uložení. Zárukou 
integrity a důvěrnosti osobních údajů je nastavení přísných pravidel pro přístupy k nim, to je 
tedy i k tomuto osobnímu údaji, zákonné vymezení úzkého okruhu osob oprávněných 
k  přístupu (viz § 72 odst. 2 zákona o zdravotních službách), zpracování osobního údaje 
a technické a organizační opatření provedené ÚZIS jako správcem NZIS∗). 
 
Osobní údaj bude zpracováván v NZIS pouze na primární úrovni záznamů. Identifikace 
pacienta jako subjektu údajů po předání údaje z primárního úložiště k analýze a statistickému 
zjišťování bude za standardních podmínek vyloučena. 
 

                                                 
∗) ÚZIS byl z hlediska ochrany osobních údajů v minulosti několikrát prověřen ÚOOÚ. Poslední kontrola byla 
ukončena 6. 3. 2018. Jejím předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů, zejména ve smyslu 
§ 13 zákona o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů v rámci jednotného celostátního IS VS se 
zaměřením na sběr a zpracování osobních údajů o zdravotním stavu subjektů údajů při vedení NZIS. V rámci 
kontroly nebylo zjištěno žádné porušení.  
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Dopad navrhovaného zpracování na soukromí pacienta bude minimální a bude vyvážen 
veřejným zájmem na nastavení programů časného záchytu onkologických onemocnění tak, 
aby prevence zhoubných novotvarů děložního hrdla byla co nejúčinnější.  
 
Navrhovaná úprava hlášení displázií do NOR tedy představuje zásah do soukromí, který je 
v souladu s GDPR, neboť je proveden zákonem, je nezbytný v demokratické společnosti 
a jeho účelem je ochrana veřejného zdraví. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 
jakýchkoli korupčních rizik, ani jejich nárůst. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 
10. Neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
K návrhu vyhlášky nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) s ohledem 
na technický charakter navrhovaných změn, a to na základě souhlasu uděleného ministrem 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, JUDr. Janem Kněžínkem, Ph.D. (dopis 
ze dne 4. 1. 2019, č. j. 191/2019-UVCR). 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K novelizačnímu bodu 1 a 2 
Do ustanovení § 3 se doplňuje seznam skupin zdravotnických prostředků používaných 
při poskytování zdravotních služeb, o nichž budou poskytovatelé povinni předávat  údaje 
do NRPZS. Rozsah údajů o nich předávaných bude obsahem nové přílohy č. 2. 
 
K novelizačnímu bodu 3 
Z důvodu potřebné kontroly časného záchytu onkologických onemocnění se upřesňuje rozsah 
hlášení onkologických diagnóz a doplňuje se hlášení dysplázií děložního hrdla(N87). Tato 
úprava je prvním krokem k potřebnému sledování managementu prekanceróz děložního hrdla 
a byla opakovaně navržena na jednáních relevantních odborných grémií.  
 
K novelizačnímu bodu 4 
V příloze, a to v části 7 se upravuje bod 7.1. tak, aby byl v souladu s § 27 zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým byl nahrazen § 20 zrušeného zákona č. 379/2005 Sb. 
 
K novelizačnímu bodu 5 
Upravuje se okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje do NRPZS. Okruh osob 
povinných předávat údaje o významných zdravotnických prostředcích, které jsou součástí 
příslušné skupiny zdravotnických prostředků podle seznamu uvedeného v nově navrhované 
příloze č. 2 vyhlášky, je oproti okruhu osob, které předávají do registru ostatní údaje, zúžen. 
Jde o osoby, které dotčené zdravotnické prostředky používají při poskytování zdravotních 
služeb. 
 
K novelizačnímu bodu 6 
Doplňuje se periodicita a lhůty pro předávání údajů o významných zdravotnických 
prostředcích tak, že informace o těchto zdravotnických prostředcích používaných v průběhu 
prvního pololetí roku zašlou příslušní poskytovatelé do konce měsíce července, informace 
o významných zdravotnických prostředcích používaných v průběhu druhého pololetí roku pak 
zašlou do konce měsíce ledna roku následujícího. 
 
Pololetní hlášení se jeví jako dostatečně vypovídající o reálně existujícím stavu používaných 
významných zdravotnických prostředků a zároveň omezeně zatěžující hlásící poskytovatele. 
 
K novelizačnímu bodu 7 
Doplňuje se příloha č. 2, v níž se stanoví seznam skupin významných zdravotnických 
prostředků a rozsah údajů předávaných o jednotlivých zdravotnických prostředcích. 
Seznam skupin významných zdravotnických prostředků byl stanoven podle klasifikace 
Kategorizace zdravotnické techniky, která byla vydána sdělením Českého statistického úřadu 
č. 105/2018 Sb., o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), z důvodu 
toho, že se jedná o dostatečně přesný nástroj pro určení toho, které zdravotnické prostředky 
mají být hlášeny. 
 
Stanoví se rozsah údajů tak, aby bylo možno dostatečně identifikovat významné zdravotnické 
prostředky hlášené do NRPZS a údaje o nich uváděné byly dostatečně informativní pro účely, 
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pro které mají být hlášeny a v NRPZS zveřejňovány, tedy identifikace takového 
zdravotnického prostředku, datum pořízení a adresa zdravotnického zařízení, kde je používán. 
 
K čl. II (Účinnost) 
Nabytí účinnosti vyhlášky se předpokládá dnem 1. července 2019, aby měli poskytovatelé 
dostatek času připravit se na předání údajů. V průběhu legislativního procesu bude nabytí 
účinnosti vyhlášky upřesněno tak, aby byla zajištěna dostatečná legisvakační lhůta. 
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