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V 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 
 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 12. 2. 2019 dopisem ministra zdravotnictví 
č. j. 5812/2019/LEG , s termínem dodání stanovisek do 5. 3. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  
 
Vypořádání připomínek, včetně návrhu vyhlášky a odůvodnění, bylo dne 19. 3. zasláno ke korespondenčnímu vypořádání MŠMT, MF, MPO, ÚV – 
vedoucímu úřadu vlády a ÚOOÚ s tím, že pokud se v termínu do 25. 3. nevyjádří, má se za to, že s vypořádáním souhlasí. MŠMT, MF, ÚV- vedoucí úřadu 
vlády (zásadní připomínka) a ÚOOÚ (zásadní připomínka) sdělily, že s vypořádáním souhlasí.  

 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstva 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

S vypořádáním připomínek souhlasí. 
 
  

 Obecně k materiálu:  
1.Jak předkladatel v Důvodové a Předkládací zprávě uvádí, legislativní proces 
není v souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů ukončen a není tak 
jistá podoba ani samotná existence zmocnění, na základě kterého má být vydána 
předmětná vyhláška.  
2.Dále upozorňujeme, že Světová zdravotnická organizace již vydala 11. verzi 
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 
(MKN-11), která by měla být v květnu tohoto roku schválena na 72. světovém 
zdravotním shromáždění a jejíž kvalifikace včetně příslušných kódů byla 
přepracována. V současné době novelizovaná vyhláška tak bude muset na 
uvedenou změnu reagovat a bude třeba její rozsáhlejší novelizace s možným 

Ad 1 
Návrh vyhlášky byl předložen do mpř v rámci ještě 
neukončeného legislativního procesu k návrhu zákona, 
v němž se zavádí příslušné zmocnění, proto, aby bylo 
zajištěno jeho včasné projednání a na to navazující 
publikace vyhlášky ve Sbírce zákonů, pokud možno co 
nejblíže v návaznosti na nabytí platnosti zákona. 
Jde o běžný legislativní postup.  
 
Ad 2 Připomínka nepřijata. 
11. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a 
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pozdějším nabytím účinnosti některých změn.  
3.S ohledem na uvedené považujeme předložení předmětného materiálu za 
předčasné a doporučujeme jeho stažení a opětovné předložení až na základě 
výsledků výše uvedeného legislativního procesu a po doplnění materiálu ve 
smyslu uvedeném.   

 

přidružených zdravotních problémů (MKN) bude skutečně 
pravděpodobně v květnu tohoto roku schválena Světovým 
zdravotnickým shromážděním. Předpokládaný termín 
vstupu v platnost je 1. ledna 2022. Tento termín ovšem 
nepředstavuje právní závazek k použití nové revize k 
uvedenému datu ve všech informačních systémech a 
sběrech dat ve všech členských státech Světové 
zdravotnické organizace a předpokládá se postupné 
zavádění nové revize MKN. Do doby, než bude 11. revize 
MKN oficiálně uvedena jako klasifikace pro potřeby 
statistických sběrů dat Českým statistickým úřadem není 
možné spekulovat o její budoucí platnosti. Vyhláška č. 
373/2016 Sb. bude muset být proto v budoucnu z tohoto 
pohledu novelizována v předpokládaném horizontu 5-10 
let. 
 
Ad 3 
Navrhovanou vyhláškou se naplňuje zákonné zmocnění. 
Bez jejího vydání by dotčené ustanovení zákona nebylo 
v praxi aplikovatelné. Nebylo by zřejmé, které 
zdravotnické prostředky jsou „významnými 
zdravotnickými prostředky“, jaké údaje se o nich do 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 
předávají, kteří poskytovatelé a v jakých intervalech tak 
činí. 
 

MV, MF, 
MPO -
obdobná 
připomínka 

1. K materiálu, čl. I bod 2.:  
Z formálního hlediska považujeme za vhodnější předmětný novelizační bod 
rozdělit, jelikož § 3 odst. 1 samotnou přílohu vyhlášky neobsahuje, ale pouze 
na ni odkazuje, a proto se jedná o dvě rozdílné části právního předpisu. 

 

Připomínka přijata. 
 
Novelizační bod upraven. 
 

MV – 
obdobná 
připomínka 

2. K materiálu, čl. I body 2. a 3.:  
S ohledem na skutečnost, že vkládané texty „č. 1“ a „, N87“ neobsahují 
slova, doporučujeme v předmětných novelizačních bodech nahradit slova 

Připomínka přijata. 
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„vkládají slova“, která jsou uvedena před zmiňovanými texty, slovy „vkládá 
text“ ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

 
 3. Nad rámec k poznámce pod čarou č. 2:  

Doporučujeme předmětnou poznámku pod čarou novelizovat, jelikož 
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů (MKN-10) byla již aktualizována sdělením Českého statistického 
úřadu č. 464/2017 Sb. a právní předpis by tak měl odkazovat na její 
nejaktuálnější verzi. 

 

Připomínka nepřijata 
Nepovažujeme za nutné, poznámku pod čarou novelizovat. 
Podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
poznámky pod čarou zpravidla samostatně nenovelizují. 
 
Faktický dopad případné úpravy poznámky pod čarou je 
nulový, v předmětných kódech (D00-D48 a N87) nedošlo 
mezi aktualizacemi MKN-10 v r. 2012 a 2017 ke změně. 
 

 
Ministerstvo financí 
 
Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

S vypořádáním připomínek souhlasí. 
 

 K úvodní větě vyhlášky: 
Je třeba vypustit zákon č. 147/2016 Sb., protože nenovelizoval ustanovení § 120 
zákona č. 372/2011 Sb. (obdobně je nutno takto upravit i úvodní větu v úplném 
znění). 
 

Připomínka nepřijata 
 
Zákonem č. 147/2016 byl novelizován § 78 zákona č. 
372/2011 Sb. 
 

MPO-
obdobná 
připomínka 

K bodu 4 
Úprava obsažená v tomto bodu je nejasná, doporučujeme uvést celé nové znění 
bodu 13.1.  

 

Připomínka přijata 

 K bodu 5 
V uvozující větě tohoto bodu je nutno slova „za podbod 13.2.2. vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 
 

Připomínka přijata 

 Obecně po formální stránce: 
Upozorňujeme, že předkládací zprávu po ukončení mezirezortního 
připomínkového řízení je nutno doplnit o informaci o jeho průběhu a výsledcích. 
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 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

 

 K obálce materiálu  
1. Název zákona o zdravotních službách uvedený v části „Důvod předložení:“ 

doporučujeme uvést v podobě vyhlášené ve Sbírce zákonů. 
 

Připomínka nepřijata 
 
Zkrácený název zákona je pro informaci, která se uvádí na 
obálce v kolonce „Důvod předložení“, dostatečný. 

 2. K novelizačnímu bodu 6 - v označení přílohy č. 2 je nutno rok vydání 
vyhlášky 2011 nahradit rokem 2016. 

 

Připomínka přijata 

 3. K čl. II - za slovo „účinnosti“ doporučujeme vložit slovo „dnem“. 
 

Připomínka přijata 

 Nad rámec návrhu - upozorňujeme, že text uvedený v poznámce pod čarou č. 4 
již není aktuální, neboť zákon č. 379/2005 Sb. byl zrušen a nahrazen zákonem 
č. 65/2017 Sb. 
 

S ohledem na změnu bodu 7 podbod 7. 1.  bude upravena i 
poznámka pod čarou. 
 

 
Ministerstvo obrany 
 
Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

 

 K čl. I, bodům 1. a 2: 
Z hlediska systematiky prováděných úprav v návrhu vyhlášky doporučujeme 
body 1. a 2. uplatnit v opačném pořadí, tedy nejprve provést úpravu 
v dosavadním neoznačeném textu § 3 a teprve následně za takto upravený text 
vkládat odstavec 2.                        

 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je pouze legislativně-technickým doporučením sledujícím 
přehlednost a systematičnost prováděné úpravy.  
Tato připomínka je doporučující.  
 

Připomínka přijata 
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 2. K čl. I, dosavadnímu bodu 1, navrhovanému znění § 3 odst. 2: 
V navrhovaném znění § 3 odst. 2 je nutné zrušit čárky za slovem „přístrojem“ 
a slovem „služeb“.   

 
Současně doporučujeme zrušit slovo „předávaných“ a za slovo „prostředcích“ 
vložit slova „předávaných do informačního systému“.        
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je pouze gramatickým zajištěním srozumitelnosti textu, neboť 
slova „používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb“ jsou 
přívlastek těsným, který zužuje význam slova „prostředků“, rozlišuje a vysvětluje 
ho v kontextu věty; přívlastek těsný se neodděluje čárkami.    
Současně doporučujeme text upravit tak, aby bylo zřejmé, kam jsou údaje, jejich 
rozsah je stanovován, předávány.   
Tato připomínka je doporučující.  
 

Připomínka nepřijata 
 
Věta „které jsou přístrojem“ je vložená vedlejší věta 
přívlastková. 
 
Vedle toho ve vyhlášce je vymezení dotčených 
zdravotnických přístrojů převzato ze zákona. 
 
 

 3. K čl. I, bodu 4, navrhovanému znění podbodu 13.1.2.:  
V bodě 4 dochází k ne zcela korektnímu členění bodu 13., kde z hlediska 
systematiky členění právního předpisu by na podbody 13.1.1. a 13.1.2. měl být 
členěn podbod 13.1 a nikoliv bod 13. Navrhované členění pak navíc konstruuje 
vztah podbodu 13.1.1 a podbodu 13.1.2, a to jako množiny a podmnožiny (tedy 
bod 13.1.2. je v podstatě sám o sobě součástí podbodu 13.1.1).     

  
Současně doporučujeme v navrhovaném znění podbodu 13.1.2. slova „který tyto 
zdravotnické prostředky používá při poskytování zdravotních služeb“ nahradit 
slovy „který je používá“.  

 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava je jednak upozorněním na provedení členění přílohy 
právního předpisu, která neodpovídá ani Legislativním pravidlům vlády, aby 
obecným zvyklostem pro označování segmentace textu, jednak jazykově upravuje 
navržený text tak, aby odpovídal bodu 1. návrhu vyhlášky, tedy navrženému znění 
§ 3 odst. 2, jímž je pro nahrazovaná slova zavedena legislativní zkratka 
„významný zdravotnický prostředek“, a tedy je jasné, že se jedná o prostředek 

Připomínka přijata 
 
Novelizační bod upraven. 
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používaný poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb; ve smyslu takto 
zavedené legislativní zkratky by v podbodě 13.2.2 slova „který tyto zdravotnické 
prostředky používá při poskytování zdravotních služeb“ správné zrušit úplně, 
neboť jejich obsah je díky legislativní zkratce zahrnut již ve slovech „významné 
zdravotnické prostředky“.  
Tato připomínka je doporučující.  
 

 4. K čl. I, bodu 5, navrhovanému znění podbodu 13.2.3.:  
V navrhovaném znění podbodu 13.2.3. je nutné zrušit slova „používaných 
poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb“.    
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava je pouze zajištěním respektování legislativní zkratky 
zavedené v navrhovaném znění § 3 odst. 2 (dosavadní bod 1 návrhu vyhlášky).    
Tato připomínka je doporučující.  

 

Připomínka přijata 
 
Bod 13.2.3 upraven. 
 

 5. K čl. I, bodu 6, navrhovanému znění přílohy č. 2:  
V bodě 1. navrhovaného znění přílohy č. 2 doporučujeme  
a) odkaz na poznámku pod čarou č. 8 změnit na normativní odkaz a  
b) v bodě 2. slova „zdravotnického prostředku“ nahradit slovy „významného 
zdravotnického prostředku“ a slova „zdravotnický prostředek“ nahradit slovy 
„významný zdravotnický prostředek“.       

 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava upřesňuje definování uvedených skupin klasifikace 
Kategorizace zdravotnické techniky tak, aby byl zřejmý úmysl předkladatele 
využít této klasifikace také pro účely přílohy č. 2 (vyhlášky č. 373/2016 Sb.) jako 
její součásti, pro což není odkaz nenormativní povahy dostatečný.        
Navrhovaná úprava v bodě 2. je terminologickým upřesněním textu ve vazbě na 
označení bodu.    
Tato připomínka je doporučující.  
 
 
 

Ad 1 
Připomínka přijata částečně 
 
Bod 1 upřesněn. 
 
Ad 2 
Připomínka přijata 
 
Bod upraven. 
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ÚV- vedoucí Úřadu vlády 
 

S vypořádáním připomínky souhlasí. 

 Bod 7., podbod 7.1 přílohy k vyhlášce (nově přílohy č. 1) požadujeme změnit 
následujícím způsobem (vkládaný text je zvýrazněn, vypouštěný text je 
přeškrtnut): 

 
„7.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje: 

 
7.1.1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou 
adiktologickou péči podle § 27 zákona č. 65/2017 Sb.osobám užívajícím 
návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího 
opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 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 tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální 
prevence nebo programů sociálního poradenství.“ 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Odůvodnění: 
Důvodem zásadní připomínky je podřízení vyhlášky platné právní úpravě tedy 
zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. 
 

Připomínka přijata 
 
Znění bodu 7.1 ve vyhlášce upraveno v návaznosti na 
zákon č. 65/2017 Sb. a zákon o zdravotních službách. 
 
Pojem „odborná adiktologická péče“ nelze ve vyhlášce 
použít, protože zákon č. 65/2017 Sb., tento pojem nezná. 
Ustanovení § 27 zákona zavádí pojem „odborná péče“. 
Viz též bod 7 přílohy zákona č. 372/2011 Sb. 
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Úřad na ochranu osobních údajů 
S úpravou části 7 odůvodnění souhlasí. 

 K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 7 odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nutné doplnit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Tato připomínka cílí na článek I bod 3, kde návrh vyhlášky rozšiřuje povinnosti 
hlášení poskytovatelů zdravotních služeb o povinnost hlásit do Národního 
onkologického registru zjištění dysplázie (diagnóza N87) u pacienta. Rozšíření 
rozsahu zpracovávaných osobních údajů zvláštní kategorie (údaj o zdravotním 
stavu) podle článku 9 GDPR by mělo být reflektováno v DPIA, jak reglementuje 
článek 35 GDPR. Ve zvláštní části se odůvodnění k novelizačnímu bodu 3 
zabývá toliko jeho vysvětlením z pohledu medicinského, nikoliv z pohledu 
ochrany osobních údajů a soukromí. K doplnění DPIA UOOU doporučuje 
předkladateli postupovat podle návodu zveřejněného na této webové adrese 
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-
navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344.  
 

Připomínka přijata. 
 
V odůvodnění byla část 7 (Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení) doplněna ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů, a to ve vazbě na zavedení 
nové položky „dysplázie děložního hrdla“ v NOR. 
 
Zároveň byla doplněna část 1 (Vysvětlení nezbytnosti 
navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů). 
 
 
 
 
 

 K jednotlivým ustanovením 
V článku I bod 6 se: číslovka 2011 nahrazuje za číslovku 2016. 
 
Jedná se zřejmě o chybu v psaní. 
 

Připomínka přijata 

Hl. m. Praha 

Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

 

 K úvodní větě 
Vypustit slova „č. 147/2016 Sb. a zákona“. Ustanovení § 120 zákona č. 372/2011 
Sb., nebylo dosud novelizováno. 

Připomínka nepřijata 
 
Zákonem č. 147/2016 byl novelizován § 78 zákona č. 
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372/2011 Sb. 
 

 K bodu 6  - příloha č. 2  
K  poznámce pod čarou č. 8 
Příloha je součástí právního předpisu (čl. 29 odst. 1 věta třetí Legislativních 
pravidel vlády) a vztahuje se tedy na ni  čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. Podle cit. článku poznámka pod čarou má obsahovat  citaci  právního 
předpisu, na který se v právním předpisu odkazuje, popř. citaci  předpisu  
Evropské unie uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie. Text jiné 
povahy se v poznámce pod čarou neuvádí. 
Sdělení Českého statistického úřadu, které obsahuje  poznámka pod čarou č. 8, 
nemá povahu právního předpisu ani předpisu Evropské unie.  
Poznámku pod čarou č. 8 je tedy třeba vypustit. 
 

 
Připomínka nepřijata 
 
Sdělení je publikováno ve Sbírce zákonů a vydává jej ČSÚ 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů. Sdělení je právním aktem – viz 
§ 2 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv.  
 
Viz též poznámku pod čarou č. 2. 

 
Kraj Pardubický 
 
Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru 
 

Osoba pověřená vypořádáním: 
JUDr. Jaroslav Fejt  

 Doporučující připomínka: 
Text bodu 1. čl. I návrhu vyhlášky (odstavec 2 § 3 vyhlášky č. 373/2016 Sb.) 
doporučujeme pozměnit takto:  
 „(2) Seznam skupin zdravotnických prostředků používaných poskytovateli při 
poskytování zdravotních služeb, které jsou přístrojem a které jsou významné pro 
dostupnost zdravotních služeb (dále jen „významný zdravotnický prostředek“), a 
rozsah předávaných údajů o zdravotnických prostředcích je stanoven v příloze č. 
2 k této vyhlášce.“.  
            (Jedná se o napravení chybného a významově matoucího slovosledu.) 
 

Připomínka nepřijata 
 
Ve vyhlášce je vymezení dotčených zdravotnických 
přístrojů převzato ze zákona. 
 
 

Unie zaměstnavatelských svazů 
 

 1. K Příloze č. 2 k vyhlášce č. 373/2016 Sb.;  1. Seznam skupin významných 
zdravotnických prostředků 
 

Připomínka neakceptována. 
 
Sdělení ČSÚ, odkazuje na skupinu klasifikaci KZT 
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V rámci seznamu je uvedena skupina T.2.2.2.1 – Tuto skupinu v kategorizačním 
stromu zdravotnické techniky vytvořeném ÚZIS nelze dohledat, doporučujeme 
proto text upravit, resp. opravit překlep. 
 
tato připomínka je doporučující 

zveřejňovanou na stránkách ÚZIS. Výčet vycházel z nové 
verze KZT, která je nyní zveřejněna na stránkách ÚZIS: 
http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-
zdravotnicke-techniky . 
 
 

 2. K Příloze č. 2 k vyhlášce č. 373/2016 Sb. 
 
Doporučujeme opravit překlep v čísle vyhlášky, má být Příloha č. 2 k vyhlášce č. 
373/2011 2016 Sb. 
 
tato připomínka je doporučující  
 

Připomínka přijata 

 
Bez připomínek 
 
MD, MK, MZE, MZV, MSP, MŽP, MPO, MPSV 
Kraj Jihočeský, Karlovarský, Jihomoravský, Zlínský, Plzeňský, Královehradecký, Olomoucký, Ústecký, Liberecký, Středočeský, Moravskoslezský  
ČMKOS, 
NÚKIB 
 
Vyjádření ve stanoveném termínu nezaslaly (nebylo vloženo do e-eklepu) 
 
MMR,  
OKOM, KML  
Komora ČLK,  ČLék.K a ČSK,  
KZPS 
kraj Vysočina 

V Praze dne 2. dubna 2019 

 

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Bartošová Podpis:  
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	Část 7 odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nutné doplnit. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka cílí na článek I bod 3, kde návrh vyhlášky rozšiřuje povinnosti hlášení poskytovatelů zdravotních služeb o povinnost hlásit do Národního onkologického registru zjištění dysplázie (diagnóza N87) u pacienta. Rozšíření rozsahu zpracovávaných osobních údajů zvláštní kategorie (údaj o zdravotním stavu) podle článku 9 GDPR by mělo být reflektováno v DPIA, jak reglementuje článek 35 GDPR. Ve zvláštní části se odůvodnění k novelizačnímu bodu 3 zabývá toliko jeho vysvětlením z pohledu medicinského, nikoliv z pohledu ochrany osobních údajů a soukromí. K doplnění DPIA UOOU doporučuje předkladateli postupovat podle návodu zveřejněného na této webové adrese https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
	V článku I bod 6 se: číslovka 2011 nahrazuje za číslovku 2016.
	Jedná se zřejmě o chybu v psaní.




