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Použité zkratky: 

 

Zkratka Význam 

AI Artificial intelligence 

AIFO Agendový identifikátor fyzické osoby 

AIS EO Agendový informační systém – Evidence obyvatel 

AIS C Agendový informační systém cizinců 

ARP Autoritativní registr pacientů 

ARPZS Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

ARZP Autoritativní registr zdravotnických pracovníků 

AZV Agentura zdravotního výzkumu 

CIA Corruption Impact Assessment 

CRP Centrální registr pojištěnců 

ČSSZ 

ČSÚ 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Český statistický úřad 

CÚER Centrální úložiště elektronických receptů 

DASTA Datový standard Ministerstva zdravotnictví 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti 

DPP Dohoda o provedení práce 

eHDSI eHealth Digital Service Infrastructure 

EHIC Číslo karty pojištěnce (EU) 

EHR,EZZ Elektronický zdravotní záznam 

EHTEL The European eHealth Multidisciplinary Stakeholder Platform 

eIDAS Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském 
trhu.  

EIF  European Interoperability Framework 

EMZ Emergentní záznam 

eOP Elektronický občanský průkaz 

EZ Elektronické zdravotnictví 

eZD nebo EZD Elektronická zdravotnická dokumentace 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
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volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) 

GIN Guidelines International Network 

HW Hardware 

HTA Health technology assessment 

EBM  Evidence-Based Medicine 

ETL Export, loading 

IČO Identifikační číslo organizace 

IČP Identifikační číslo pracoviště 

IDRR Integrované datové rozhraní resortu 

IoT Internet of things 

IPVZ Institut postgraduálního vzdělávání 

IS Informační systém 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 
Standardization) 

ISeZ Informační systém elektronického zdravotnictví 

ISMS Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management 
System) 

ISVS Informační systém veřejné správy 

IS ZP Informační systém zdravotní pojišťovny 

ISZR Informační systém základních registrů 

IZD Index zdravotnické dokumentace 

JTP Jednotná technologická platforma 

KDP Klinické doporučené postupy 

KseZ Katalog služeb elektronického zdravotnictví 

LoA Level of Assurance 

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV Ministerstvo vnitra  

MZ Ministerstvo zdravotnictví  

NCeZ Národní centrum elektronického zdravotnictví 

NCMNK Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace 

NCONZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 
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NKMeZ Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 

NIA Národní identitní autorita 

NICE  The National Institute for Health and Care Excellence 

NIS 

NRHZS 

Nemocniční informační systém 

Národní registr hrazených zdravotních služeb 

NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

NRZP Národní registr zdravotnických pracovníků 

NSeZ Národní strategie elektronického zdravotnictví 

NZIS Národní zdravotnický informační systém 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 

OPL Omamné a psychotropní látky 

OP Občanský průkaz 

OPZ Operační program zaměstnanosti 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OZZ Osobní zdravotní záznam 

PACS Systém pro archivaci digitálních snímků (RTG, CT, MR apod.) 

PLDD Praktický lékař pro děti a dorost 

PZS Poskytovatel zdravotních služeb 

QSCD Qualified Signature Creation Device 

RČ Rodné číslo 

RIA Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (Regularory Impact 
Assessment) 

RLPO 

ROS 

Registr léčivých přípravků s omezením 

Registr osob 

RPM Registr práv a mandátů  

SIEM Management bezpečnostních informací a událostí (Security Information and 
Event Management)  

SOP Souhrn o pacientovi 

SPUÚ Soukromoprávní uživatel údajů 

STC Státní tiskárna cenin 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SW Software 
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TNM Mezinárodní klasifikace onkologických onemocnění 

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 

ÚS Ústavní soud 

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VPL Všeobecný praktický lékař 

VZD Elektronická výměna zdravotnické dokumentace 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

SSL Secure Sockets Layer 

XML Extension markup language 

ZD Zdravotnická dokumentace 

ZP Zdravotní pojišťovny 

ZR Základní registry 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) předkládá věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, (dále 
také jen „věcný záměr“ nebo „VZ“) v souladu s Plánem legislativních prací Vlády ČR na rok 2018.  
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1. Přehled právních předpisů, základní zásady a účel, oblasti vztahů, které dosud právními 
předpisy upraveny nejsou 

Věcný záměr se váže k celé řadě již existující právní úpravy, ale jedná se i o úpravu vztahů, které 
dosud právními předpisy upraveny nejsou. 

 Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže 

Věcný záměr se tak plně podřídí zejména následujícím právním předpisům a zákonům z oblasti 
ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti:  

Na úrovni EU se jedná konkrétně o následující právní předpisy: 

 
 Listina základních práv Evropské unie, 
 Smlouva o fungování Evropské unie, 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“), 

 Nařízení Komise (EU) č. 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické specifikace a 
postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/ 2014,  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003, o 
opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 
2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen „směrnice o 
opakovaném použití informací veřejného sektoru“), 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“), 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016, o 
opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů 
v Unii (dále jen „NIS“), 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011, o uplatňování 
práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (dále jen „Směrnice o přeshraniční zdravotní 
péči“), 

 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/650, kterým se stanoví normy pro posuzování 
bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí 
podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014  
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o 
zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 
(Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), 
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 doporučení Komise ze dne 2. července 2008, o přeshraniční interoperabilitě systémů 
elektronických zdravotních záznamů. 

 
V českém právním řádu se jedná zejména o tyto právní předpisy: 
 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Listina základních práv a svobod“), 

 zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o základních registrech“),  

 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 
 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, 
 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 
 nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění 

nařízení vlády č. 315/2014 Sb. (dále jen „nařízení o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury“), 

 zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Některé další dotčené právní předpisy, se kterými je nutné navrhovaný zákon o elektronizaci 
zdravotnictví dát do souladu, resp. přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže: 
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 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, explicitně pro resort zdravotnictví, 
zejména ustanovení týkající se zdravotnické dokumentace (ZD) či Národního 
zdravotnického informačního systému (NZIS), 

 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (zákon o specifických 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zdravotnické záchranné službě“), 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“),  

 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 
léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických 
prostředcích“), 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), 

 zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č.296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených  
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZP“), 

 zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZP“), 

 zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, 
 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění“). 

V případě výše uvedených právních předpisů se jedná pouze o příkladný výčet. Prvky elektronizace 
obsahují i jednotlivé prováděcí přepisy k citovaným právním předpisům.  

Jako konkrétní ustanovení je možné uvést například § 53 až 69b zákona o zdravotních službách a 
navazující prováděcí vyhláška MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška o ZD“), které je nutno upravit. Pro správu NZIS a povinnosti Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR“) jako správce jsou to ustanovení  
§ 70–78 a navazující prováděcí vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního 
zdravotnického informačního systému (dále jen „vyhláška o předávání údajů do NZIS“). 

V současné době je do právní úpravy jako jeden ze základních prvků elektronického zdravotnictví 
(EZ) zavedena ePreskripce.  K datu 1. ledna 2018 vznikla povinnost předepisovat recepty pouze 
elektronicky, s výjimkami stanovenými vyhláškou č. 415/2017 Sb. k provedení některých 
ustanovení zákona o léčivech (§ 11 - 13). Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy 
i minoritních skupin (lékaři pracující v laboratořích, hygienici, epidemiologové, nepracující 
důchodci, lékařky na mateřské dovolené…). Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuti 
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žádní poskytovatelé zdravotních služeb (PZS), ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo 
velikost. Povinnost se týká i přímo řízených PZS resortu MZ, Ministerstva obrany, Ministerstva 
vnitra (MV) i Ministerstva spravedlnosti. V souladu s § 81 zákona o léčivech Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky 
předepisovaných léčivých přípravků – Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER). Dále SÚKL 
provozuje dle § 81a Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO). Aby byla dodržena tato 
ustanovení, SÚKL vyvinul a v současné době stále vyvíjí nový informační systém (IS) eRecept. Tento 
nový systém, který nahradil původní používaný náhradní systém pro elektronickou preskripci, 
splňuje bezpečnostní i technologická kritéria (např. soulad  s požadavky zákona o kybernetické 
bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy (ISVS)), které odpovídají 
vysoké zátěži, dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. ledna 2018, od kdy byla aktuálně 
stanovena povinnost používat elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky. Tento systém je 
však pouhou jednou z komponent, které je nutno implementovat do uceleného systému EZ, které 
se bude dotýkat všech subjektů ve zdravotnictví, jak je uvedeno dále. 

Neopomenutelným právním předpisem v oblasti ochrany zdraví je již Listina základních práv a 
svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, která ve svém článku 31 stanoví základní 
právo – právo na ochranu zdraví – „Každý má právo na ochranu zdraví.“ Systémové řešení v oblasti 
elektronizace zdravotnictví přinese bezesporu zefektivnění a snížení zejména administrativní 
zátěže zdravotnických pracovníků, PZS, zjednodušení přístupu pacienta a jiných 
subjektů  k potřebným informacím a tím dojde bezesporu k posílení základního práva občana – 
pacienta na ochranu zdraví. 

Věcný záměr  se rovněž významně dotýká i norem z oblasti ochrany veřejného zdraví, neboť řada 
procesů v tomto segmentu úzce souvisí se sběrem a sdílením dat v resortu zdravotnictví a také 
s poskytováním zdravotních služeb. IS podporující ochranu veřejného zdraví jsou definovány 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v prováděcích předpisech, kterých je k aktuálnímu datu 
zpracování materiálu 53. Je však nutné konstatovat, že bude zcela nezbytné novelizovat i tyto 
právní předpisy, a to z důvodu aktuálních potřeb praxe (definování jednotlivých subjektů, 
specifikace správců osobních údajů atd.). 

 Základní zásady a jimi sledované cíle 

Důvodem předložení tohoto věcného záměru je potřeba reflexe dalšího vývoje v oblasti 
elektronizace zdravotnictví s cílem položit základy systémového řešení při využití stávajících 
procesů a struktur zdravotnictví s postupným náběhem jednotlivých prvků. Ačkoli výše popsané 
kroky a opatření vytvořily strategický rámec pro implementaci Informačního systému (ISeZ), v ČR 
stále chybí zákonná úprava definující hlavní komponenty EZ, autoritativní zdroje dat EZ, práva a 
povinnosti subjektů v systému EZ a v neposlední řadě rovněž standardy elektronické zdravotnické 
dokumentace (eZD) a pravidla pro její sdílení.  

Akční plán elektronizace zdravotnictví uvádí tři základní aktivity, pokrývající prioritní oblasti 
resortu: 

1. Strategické řízení rozvoje EZ v resortu MZ (specifický cíl Strategie číslo 4.3, Správa EZ) – 
aktivita spočívá v ustavení/vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví 
(NCeZ). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBATAVGU8)



 

 14 
 

2. ePreskripce (opatření Strategie číslo 2.1.2 Elektronická a efektivní preskripce) – Téma 
ePreskripce je samostatně řešeno v pracovní skupině a je řešeno samostatnou právní 
úpravou dle úkolu ministra zavést druhou etapu ePreskripce od roku 2019. 

3. Vybudování základní informační infrastruktury EZ (strategický cíl 4. Infrastruktura a 
správa EZ) – IDRR pro sdílení centrálních elektronických služeb a datového fondu 
resortu zdravotnictví a veřejné správy eGovernmentu. Tato aktivita pokrývá vytvoření 
autoritativních registrů včetně řešení elektronické identity.  

Informační infrastruktura návazně řeší i další aktivity akčního plánu: 
 Implementace infrastruktury pro sdílení ZD a související zavedení standardů výměny 

ZD, nomenklatury a klasifikace. 
 Zavedení standardizovaného systému pro správu práv a mandátů. 
 Řešení komplexní autoritativní datové základny systému EZ a resortu zdravotnictví, 

zejména nově ustavený registr pacientů. 

V předkládaném návrhu je rovněž zmiňována věcná priorita vybudování Portálu elektronického 
zdravotnictví jako vstupního bodu pro aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným 
informačním zdrojům o zdravém způsobu života, o postupech a metodách zdravotní péče, o síti 
zdravotnických zařízení, resp. PZS a jejich kvalitativních parametrech, o možnostech ochrany a 
podpory zdraví, o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o programech péče o 
chronicky nemocné obsahujících nástroje k aktivní roli občana.  

Předložený materiál se soustřeďuje na popis věcných záměrů a jejich variant a neobsahuje všechny 
detailní popisy zpracované v předchozích projektech a pracovní skupině hlavního architekta EZ, 
kde jsou zastoupeni zástupci útvaru Odboru informatiky MZ, ÚZIS ČR, Útvaru Hlavního architekta 
MV a sekce eGovernmentu.  

Předkládaný návrh je koncipován se znalostí legislativy eGovernmentu a předkládá realizovatelná 
řešení v oblasti řízení identit a autoritativních registrů. Zároveň plně respektuje 6 základních 
principů elektronizace zdravotnictví: 

1) Primárním cílem rozvoje EZ musí být přínos pro pacienty a kvalitu zdravotní péče. 
2) Právo pacienta na zajištění odpovídající péče, ochranu osobní důstojnosti a ochranu 

osobních údajů nesmí být zaváděním prostředků EZ oslabeno, ale naopak posilováno. 
3) Lékaři a další zdravotničtí a odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do 

projektů již ve fázi přípravy záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení. Názory odborné 
veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a přiměřeně zohledňovány. 

4) Před zavedením nových nástrojů a služeb EZ do praxe musí být vždy dostatečným 
způsobem ověřena a vyhodnocena jejich použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost. 

5) Zavádění EZ na základě plošně stanovené povinnosti je principiálně nesprávné. Při zavádění 
nových služeb a nástrojů EZ je třeba využívat především pozitivní motivace a zavádět nové 
technologie postupně a uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti 
provozu, ohrožení pacienta nebo zhoršení podmínek práce zdravotníků. 

6) Všude, kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat veškeré 
dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů pro 
výměnu a zobrazování zdravotnických informací. 
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Základním úkolem zákona o elektronizaci zdravotnictví je legislativní ukotvení prostředí EZ, které 
má navazovat na aktuálně běžící procesy ve zdravotnictví a má je modifikovat jen v míře nezbytně 
nutné. Jedná se zejména o: 

1) Definici obsahu EZ a stanovení práv a povinnosti, které souvisejí s jeho vytvářením, 
užíváním a provozem 

2) Definici základních pojmů 
3) Stanovení lhůt a sankcí v případě nedodržení povinností 
4) Nastavení potřebných přechodných ustanovení k jeho spouštění po etapách 

ad 1) 

Nástroje, procesy a systémy pro subjekty ve zdravotnictví, specifikace informačních a 
komunikačních technologií v ucelených procesech zasazených do stávajícího systému fungování 
zdravotnictví. Důležitým elementem bude nastavení relevantních lhůt, datových formátů a 
metadat. 

ad 2) 

V minimálním rozsahu se bude jednat o definici následujících pojmů: 
 Národní autoritativní registry 
 Komponenty IDRR, zejména centrální index zdravotnické dokumentace (IZD) a Registr práv 

a mandátů (RPM) 
 Standardy zdravotnické informatiky (definují strukturu a formát datových rozhraní, 

strukturu, kvalitu, čas a způsob evidence zdravotnických údajů a jejich poskytování) 
 Elektronický zdravotní záznam (EZZ) a eZD 
 Identita pacienta a zdravotnického pracovníka 

ad 3) 

Ukotvení lhůt a sankcí by mělo být zajištěno zejména v případě plnění národních autoritativních 
registrů, které budou autoritativním zdrojem údajů pro identifikaci subjektů, garanci práv a 
povinností relevantních subjektů v elektronickém zdravotnictví. 

ad 4) 

Přechodná ustanovení by měla stanovit, v jakých etapách bude docházet ke spuštění jednotlivých 
funkcionalit EZ jako celku, a zároveň se tím vymezí i role stávajících subjektů v těchto etapách. 

Zákonná úprava EZ vychází z nosných principů: 

 Respekt k již nastaveným procesům a pravidlům zdravotnického systému 
 Respekt k současným pravidlům práce se ZD, včetně zachování pravidel pro její správu, 

sdílení, zpracování a ukládání  
 Respektování principů budování eGovernmentu a využívání existujících sdílených služeb 

eGovernmentu a datového fondu ČR 
 Soulad se zákonnými normami zejména v oblasti ochrany osobních údajů 
 Sjednocení datových zdrojů v rámci etablovaného NZIS 
 Koordinované řízení rozvoje elektronizace s uplatněním nástrojů enterprise architektury 
 Garance elektronické identity zdravotnických pracovníků státem 
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V neposlední řadě byly do věcného záměru zapracovány zásady Pracovního dokumentu o 
zpracování osobních zdravotních údajů v elektronických zdravotních záznamech (EZZ) vydaného 
pracovní skupinou pro ochranu údajů zřízené podle čl. 29 dne 15. února 2007. 

Souhrnně lze tedy definovat základní nosné zásady, na kterých je věcný záměr budován: 

Nosné principy věcného záměru zákona 
 

 Konzervativní přístup, respekt k již nastaveným procesům souvisejícím s poskytováním 
zdravotních služeb. Primárním cílem zákona bude elektronizace již daných a funkčních 
procesů a veřejných služeb ve zdravotnictví. Zákon nevytváří nová pravidla řízení 
zdravotnictví, veškeré agendy podřizuje MZ jako vedoucí instituci a respektuje stávající 
pravidla zejména ve vztahu k vedení, správě a sdílení ZD. Proto také všechny řídící prvky a 
mechanismy EZ jsou navrženy jako podřízené MZ. Ve věcném záměru nejsou navrhovány 
žádné nové procesy týkající se věcné náplně práce poskytovatelů zdravotních služeb ani 
zdravotnických profesionálů.  
 

 Komplexnost legislativní úpravy. Věcný záměr definuje nejen samotný systém 
elektronického zdravotnictví, jeho komponenty, pravidla a funkčnost, ale řeší také datovou 
základnu EZ budovanou jako součást NZIS. V jedné legislativní normě tak budou nastaveny 
infrastruktura, služby i výstupy EZ. Spojení legislativní normy pro komponenty a funkčnost 
EZ s legislativním ukotvením NZIS je logické a efektivní, neboť NZIS je již zákonem 
garantovanou entitou generující klíčová autoritativní a referenční data resortu 
zdravotnictví.  
 

 Maximální důraz na ochranu osobních údajů. Nejsou plánovány žádné centrální sklady 
s obsahem ZD. Veškeré procesy a agendy související s centralizací dat budou podřízeny 
pravidlům e-Governmentu (eG). Všechny centralizované zdroje dat budou zastřešeny 
Národním zdravotnickým informačním systémem jako legislativně danou entitou, s jasně 
definovaným zabezpečením, transparentním a plně kontrolovatelným nastavením správy a 
zpracování dat. Návrh ukotvení a obsahu zdravotnických a dalších resortních registrů je 
vybaven jasným zdůvodněním účelu centralizace dat a dále se drží principu minimalizace 
jejich rozsahu ve vazbě na daný účel.  
 

 Maximální orientace na potřeby pacientů. Práva pacientů v přístupu k ZD a v nastavování 
její ochrany nebudou nijak dotčena; věcný záměr sleduje v této oblasti posílení role 
pacienta. Věcný záměr dále rozšiřuje informační servis a spektrum služeb, které systémy EZ 
umožní a zpřístupní pacientům. Centrální zdroje dat jsou orientovány k zlepšení hodnocení 
dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Nový NZIS tak přispěje i k posílení důvěry pacientů 
v zdravotnický systém.  
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 Respektování práv specifických skupin pacientů a osob. Obsah věcného záměru nijak 
nezasahuje do již legislativně zaručených práv vybraných skupin osob, např. pro systém 
zdravotních služeb daných práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením apod. 
Komponenty systémů EZ zvláštní pozici a nároky těchto skupin osob plně respektují. 
 

 Respektování zásad digitálně přívětivé legislativy. Věcný záměr klade za jeden z hlavních 
cílů rozvoj digitálních agend v resortu zdravotnictví. Všechny navržené komponenty EZ a 
jeho funkcionality kladou důraz na to, aby byly definovány v co možná nejlepším souladu se 
zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. 
 

 Nepovinná implementace pro poskytovatele s dostatečnou legisvakanční lhůtou. 
Samotné vedení elektronické zdravotnické dokumentace (eZD) je v prvních fázích 
implementace navrženo jako nepovinné, s navrženou legisvakanční lhůtou k povinnému 
vedení minimálně 10 let. Po danou dobu od schválení zákona bude mít PZS možnost vést 
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě. Podmínkou pro uložení jakékoli 
povinnosti v EZ bude také zprovoznění a garance funkčnosti infrastruktury EZ pod garancí 
státu (zejména nastavení řízení identitních prostředků, garance autoritativních dat, 
funkčnost Integrovaného datového rozhraní resortu). Po uplynutí této lhůty budou mít 
všichni poskytovatelé povinnost vést vybrané kategorie dokumentace elektronicky. Vedení 
listinné kopie bude nadále možné.  
 

 Povinné dodržování nastavených pravidel pro všechny subjekty zapojené do EZ. Pokud se 
PZS rozhodne vést eZD, musí dodržet všechna zákonem daná ustanovení pro tuto formu 
dokumentace. V tom případě se stávají povinnými i pravidla pro sdílení eZD. Obdobně 
striktní přístup k dodržování nastavených pravidel EZ bude platný i pro dodavatele 
informačních systémů, služeb EZ apod. Standardy EZ a jejich aktualizace budou 
odpovědností nově ustaveného NCeZ.  
 

 Důraz na připravenost systému a infrastruktury před zavedením nových povinností. 
Věcný záměr definuje prvky systému EZ, které musí být funkční před vlastním spuštěním EZ 
a před zaváděním povinnosti pro PZS. Jde zejména o datovou základnu EZ (autoritativní 
data v centrálních registrech, jednoznačná e-identifikace poskytovatelů, pracovníků, 
pacientů), zavedení resortní elektronické identity zdravotnických pracovníků, funkční 
infrastruktura EZ a implementace předepsaných standardů pro informační systémy PZS.  
 
 
 
Zásady digitálně přívětivé legislativy  
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Realizace navrženého zákona povede k vytvoření infrastruktury, která bude výchozí pro budování 
nových digitálních služeb pro koncové uživatele. Tyto služby budované na společných základech 
budou naplňovat principy rozvoje digitální agendy v resortu MZ. Zásadní důraz je přitom kladen 
na dodržování principů a zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy:  

 Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default) 
o Tento princip je nosný pro celý obsah věcného záměru, který navrhuje veškeré nové 

služby budovat jako digitální. Stávající procesy ve zdravotnictví nejsou přitom zásadně 
měněny, věcný záměr avšak připravuje zázemí pro jejich digitalizaci jako proces výhodný 
pro poskytovatele zdravotních služeb i pro řízení zdravotní péče. Je kladen důraz na to, 
aby digitální cesta byla primární, aby nahrazovala stávající „papírové“ agendy a aby 
nechávala je pouze v pozici náhradních procesů, které jsou využitelné v případě, kdy 
digitální svět není dostupný. Vedení zdravotní dokumentace pacientů, dokumentace 
popisující zdravotní služby na úrovni poskytovatelů v listinné podobě se tak stane 
povolenou, avšak pouze sekundární či náhradní alternativou elektronicky vedených 
záznamů.  

o Navržená centrální infrastruktura EZ umožňuje a v zásadě i vynucuje zmiňovaný princip 
při budování nových návazných klientských služeb, které budou v prostoru zdravotnictví 
logicky vznikat. Věcný záměr v tomto směru definuje mandatorní pravomoci Národního 
centra pro elektronické zdravotnictví při nastavování standardů a následné certifikaci 
elektronizovaných klientských služeb. Zákon tak bude definovat výchozí centrální 
digitální prostředí resortu. 

 
 Maximální opakovatelnost a znovu použitelnost údajů a služeb (princip only once) 

o Tento princip je v návrhu zákona jednoznačně uplatněn jako nosný. Služby jsou 
budovány centrálně a to tak, aby mohly být využívány všemi oprávněnými subjekty. 
Příkladem uplatnění tohoto principu je budování centrálních autoritativních registrů, kde 
jsou ukládána a zpřístupňována autoritativní data. Tyto registry plně implementují nosná 
pravidla eGovernmentu a jsou vytvářeny na podobných principech jako základní registry 
státu. Je tak navržena resortní datová základna ekvivalentní se strukturami 
eGovernmentu, která bude dostupná všem oprávněným subjektům. Avšak nejedná se o 
redundantní hromadění dat a služeb, resortní struktury jsou plně napojeny na 
eGovernment a využívají data ze základních registrů (ZR). 

o Věcný záměr klade principiální důraz zejména na opakovatelnost údajů zadávaných 
v resortu zdravotnictví různými správními úřady a institucemi. Jde zejména o atributy 
poskytovatelů zdravotních služeb editované krajskými úřady či administrativní data o 
úhradách zdravotních služeb spravovaná zdravotními pojišťovnami. Plošná znovu 
použitelnost těchto údajů a na nich navázaných informačních a statistických služeb 
zabraňuje vzniku redundantních a vzájemně nestandardizovaných dílčích, např. 
regionálních, sběrů dat.  
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o Plnění principu „data only once“ je rovněž jednoznačně implementováno i v navrženém 
systému statistických sběrů dat v Národním zdravotnickém informačním systému. 
Například Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) přebírá data ze 
zdravotních pojišťoven (ZP) a využívá tak již existujících sběrů dat namísto zavádění 
nových systémů. Věcný záměr tak s uplatněním tohoto principu nezavádí žádné nové 
statistické registry a sběry dat, naopak rozsah stávajících podstatně redukuje. Nejsou 
navrhovány žádné nové zdravotní registry, naopak při uplatnění principu “only once“ byl 
proveden rozsáhlý audit obsahu stávajících registrů NZIS a tento byl významně 
redukován. Věcný záměr tak připravil zázemí pro velmi podstatné snížení administrativní 
zátěže poskytovatelů zdravotních služeb.  
 

 Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním 
postižením (princip governance accessibility) 
o Tento princip je v návrhu zákona respektován a jeho plné uplatnění nastane zejména 

v pozdějších fázích elektronizace zdravotnictví, tedy při budování služeb pro koncové 
klienty. Příkladem mohou být služby portálu elektronického zdravotnictví. Aktuální 
záměr zákona tyto služby přímo nedefinuje, nicméně již samotnou elektronizací služeb 
vytváří prostředí a předpoklady pro jejich rozvoj s příslušnými parametry vyhovujícími 
občanům se zdravotním postižením.  

o Nastavení klientských služeb elektronického zdravotnictví v podobě odpovídající 
potřebám osob se zdravotním pojištěním bude jednou z odpovědností Národního centra 
pro elektronické zdravotnictví a jím řízené agendy certifikace služeb elektronického 
zdravotnictví.  

 
 Sdílené služby veřejné správy 

o Budování sdílených služeb, je základním principem věcného záměru. Příkladem jsou 
služby poskytované autoritativními registry, tedy postavené na stejném principu jako 
služby základních registrů.  

o Věcný záměr zavádí těsné propojení všech PZS, zavádí prostředky a principy pro sdílení 
informací. Portál elektronického zdravotnictví má být po vzoru portálu občana 
rozcestníkem v resortu MZ. Napojení na základní registry státu je samozřejmé, rovněž 
propojení portálu elektronického zdravotnictví na portál občana. Informačně cenné 
dílčí registry NZIS budou mít dále dle návrhu věcného záměru jasně a explicitně 
definovaný mód pro sdílení svých datových a informačních výstupů, opět s přímým 
výstupem na zmíněné portály.  

 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy 
o Tento princip velmi úzce souvisí s předchozím a je ve věcném záměru zákona plně 

využíván. Cílem záměru je mimo jiné propojit informační systémy poskytovatelů 
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zdravotních služeb v resortu navzájem, umožnit bezpečné sdílení dat, napojit je na 
centrální služby EZ a propojit je se službami základních registrů. Vznikne tak dosud 
neexistující platforma bezpečně propojených informačních systémů, ze které budou 
profitovat zejména pacienti. Bude tak např. významně usnadněna orientace pacienta 
v systému poskytovatelů, předávání klíčových záznamů u pacientů potřebujících 
sdílenou multioborovu péči. Propojování informačních systémů dále usnadní 
nadstandardní správu osobních zdravotních záznamů v gesci pacientů a certifikovaných 
poskytovatelů těchto služeb.  

o Princip je uplatněn i v případě budování sdílené zdravotnické dokumentace, neboť se 
opět bude jednat pouze o propojení stávajících řešení, která budou respektována a 
centrální úroveň poskytne jejich adresář a bazální služby pro poskytovatele, kteří 
žádným prostředkem pro sdílení dokumentace nedisponují. 

 
 Mezinárodní interoperabilita – budování služeb propojitelných a využitelných v evropském 

prostoru 
o Věcný záměr přinese posun i v oblasti mezinárodní interoperability v oblasti 

zdravotnictví. Elektronizace je jen prvním nutným předpokladem k dosažení žádoucího 
cílového stavu v této oblasti. Dalším krokem je definice standardů, které umožní 
generovat a mezinárodně sdílet standardizované zprávy, samozřejmě s využitím 
prostředků pro vytváření důvěry a nařízením eIDAS. Příkladem může být například 
definice pacientského souhrnu, který bude obsahovat základní souhrnné informace o 
daném pacientovi a může být předmětem mezinárodního sdílení. 

o Princip mezinárodní interoperability a budování mezinárodně využitelných služeb je 
rovněž promítnut do nově navržené struktury dílčích zdravotních registrů NZIS. Pro 
mnoho z nich je právě mezinárodně potřebná výměna informací (např. v rámci 
EUROSTAT, OECD, apod.) důvodem k začlenění určité datové struktury. 

o V rámci návrhu zákona je rovněž ukotvena role Národního kontaktního místa pro 
elektronické zdravotnictví (NKMeZ), který má tuto komunikaci fyzicky zajišťovat pod 
garancí Národního centra elektronického zdravotnictví (NCeZ). 

 
 Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (GDPR) 

o V této oblasti přináší věcný záměr zásadní posun a to zejména ve vybudování centrální 
infrastruktury v podobě IDRR. Nastavení jeho služeb bylo podrobně konzultováno 
s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a respektuje nejpřísnější normy ochrany 
osobních údajů. IDRR nabídne na technické úrovni všechny prostředky pro respektování 
ochrany osobních údajů, práv pacienta a zcela automaticky zavede technické 
prostředky, které toto vše zabezpečí i pro poskytovatele přistupující k centrálním 
službám. Konkrétně se bude jednat zejména o bezpečnostní, autentizační a autorizační 
služby, dále pak notifikační služby, kdy si uživatel bude moci transparentně nastavit 
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jejich parametry. Veškeré přístupy a operace budou samozřejmě podrobně logovány a 
průběžně hodnoceny a sledovány. Technická úroveň zabezpečení dat bude vysoká, je 
počítáno se šifrováním databází, HSM moduly pro ukládání certifikátů (technologicky na 
nejvyšší úrovni dle eIDAS), SIEM atd. RPM umožní subjektům řídit v zákonných 
mantinelech rozsah oprávnění. 

 
 Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government) 

o Otevřená data jsou samostatným tématem záměru zákona, který přináší jejich definici 
v rámci resortu zdravotnictví a také definuje pravidla pro jejich implementaci 
v technické rovině. Centrálně budovaná infrastruktura IDRR poskytne resortní katalog 
otevřených dat, která tak budou uveřejňována a navázána na celorepublikové 
katalogy. Data k tomuto účelu definovaných systémů budou dostupná ve formátu 
open data včetně možnosti získávání dat prostřednictvím dotazovacích jazyků. 

o V navrženém věcném záměru zákona je v části upravující zákonnou regulaci NZIS 
připravena jasná kategorizace režimů zveřejňování a poskytování dat NZIS. Navržené 
režimy plně respektují pravidla ochrany osobních údajů. Tato zákonem daná 
kategorizace režimů poskytování dat z NZIS přiřadí konkrétním zdravotnickým, 
národním a autoritativním registrům, a všem dalším centrálním zdrojům dat NZIS, 
některé z definovaných režimů zpracování a zveřejnění dat. Přiřazení musí být vždy 
konkrétně vázané na daný datový zdroj a musí odpovídat účelu zavedení tohoto zdroje. 

 
 Technologická neutralita 

o Princip technologické neutrality je důsledně respektován ve všech návrzích věcného 
záměru, neboť vytvářené služby jsou definovány pouze svými standardy, účelem, 
cílovou skupinou uživatelů a datovým rozhraním a nepreferují užití žádné konkrétní 
technologie. 

 Uživatelská přívětivost 
o Věcný záměr nevytváří žádné bariéry pro tvorbu uživatelsky přívětivých aplikací. Drtivá 

část koncových aplikací, u kterých je nezbytné tento princip uplatnit, bude vznikat v 
druhé vlně elektronizace zdravotnictví, kdy již bude vybudována centrální 
infrastruktura. 

 Oblast vztahů, která dosud právními předpisy upravena není 

Jak již bylo řečeno výše, v současné době neexistuje komplexní právní úprava elektronizace 
zdravotnictví, v jednotlivých právních předpisech existují pouze její právně ukotvené prvky. 

Oblasti vztahů, které doposud nejsou právními předpisy upraveny, jsou následující: 

1) Služby poskytování autoritativních údajů  
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 Autoritativní registr poskytovatelů zdravotnických služeb (ARPZS)  
 Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)  
 Autoritativní registr pacientů (ARP)   

 
2) Řízení identit zdravotnických pracovníků a pacientů  

 

 Řízení identit zdravotnických pracovníků  
 Řízení identit pacientů  

 

3) Institucionalizace EZ  
 

 NCeZ 
 NKMeZ           (vymezeno pouze částečně v zákoně o zdravotních službách) 
 NCMKN  

 

4) Sdílení ZD  

 

 eZD (vymezena pouze částečně v zákoně o zdravotních službách)  
 IZD  
 Propojení výměnných sítí  
 Osobní zdravotní záznam (OZZ)  
 EMZ 

 
5) Standardy EZ 

 

6) Portál  

 

7) IDRR 

 

 Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KseZ)   
 Práva a povinnosti subjektů při sdílení údajů o zdravotním stavu – RPM  

 

8) NZIS 

 

 Postupy při zpřístupňování údajů z NZIS, včetně vědeckého využití dat 
 Problematika meziresortní dostupnosti dat pro validaci a informační obohacení dat NZIS  
 Koncepce otevřených dat („Open data“) zveřejňovaných ze zdrojů NZIS 
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 Forenzní postupy validace údajů v NZIS, zejména verifikace klíčových dat PZS  
 Indikátory kvality péče, klinické doporučené postupy (KDP) 
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2. Zhodnocení stávající právní úpravy nebo rozbor stavu v oblasti, která dosud právními 
předpisy upravena není 

V současné právní úpravě existují pouze některé prvky zavádějící elektronizaci zdravotnictví. Tento 
stav je zcela nevyhovující, neboť roztříštěná podoba dílčích právních úprav znemožňuje efektivní 
řízení ISeZ. Zcela jednoznačně chybí systémové ucelené právní zakotvení zavádění nových 
technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti 
subjektů v ISeZ a definice s tím souvisejících standardů komunikace, sdílení dokumentace atd.  

Separace jednotlivých právních ustanovení také neumožňuje systémové zavedení moderních 
pravidel ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, což lze označit za principiální 
nedostatek řešitelný pouze ucelenou právní úpravou elektronizace zdravotnictví jako celku. 

Cílem navrhovaných variant věcného záměru zákona je upravit práva a povinnosti v oblasti 
elektronizace zdravotnictví, a to dělenou účinností umožňující postupný náběh elektronizace při 
zachování stávajících procesů ve zdravotnictví. Zákon o elektronizaci zdravotnictví a související 
prováděcí předpisy budou zejména garantovat:   

o Zdravotnickým pracovníkům 
 Jednodušší přístup k validní ZD dalších PZS 
 Základní nástroje a služby EZ s garancí státu 
 Garanci bezplatné identity zdravotnického pracovníka včetně vydání 

příslušného technického prostředku napříč PZS a IS 
 Možnost bezpečného sdílení ZD splňující veškeré legislativní požadavky 

o Pacientům 

 Zpřístupnění jejich ZD elektronicky 

 Nejvyšší možný standard ochrany osobních údajů  

 Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu se službami EZ 

 Udělování mandátu jiným osobám k přístupu ke službám EZ 

 Reporty a otevřená data z resortu – jako sekundární benefit 

 

o PZS 

 Jasné legislativní normy a standardy pro vytváření, vedení a sdílení eZD 

 Definované datové standardy, standardy pro zabezpečenou a autorizovanou 
komunikaci a výměnu dokumentace 

 Zprostředkování služeb eGovernmentu 

 Autoritativní data o zdravotnických pracovnících 

 Autoritativní data o pacientech 

 Reporty a otevřená data z resortu 

o Všem subjektům v resortu zdravotnictví 
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 Přes nové povinnosti související s elektronizací zachování kompetencí 
v systému na stávající úrovni 

 Bezbariérový přístup k službám EZ dle zákonem daných oprávnění  

 

Cílem je dále vytvořit ucelenou právní úpravu NZIS, která v současné podobě již zcela 
nekoresponduje se směrem dalšího rozvoje a vývoje a nevyhovuje potřebám elektronizace 
zdravotnictví, a danou problematiku upravit v zákoně o elektronizaci zdravotnictví. Cílem je 
stanovit nové vymezení vztahu subjektů k NZIS, zejména k registrům referenčním. Je nezbytné 
vymezit vztah NZIS a ZR. Je nezbytné vymezit vztah NZIS k dalším systémům a datovým 
zdrojům  v resortu, zejména k registrům zřízeným na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, 
registrům dle transplantačního zákona a agendě Listu o prohlídce zemřelého, která má být jasněji 
včleněna do NZIS a procesu jeho elektronizace. Cílem je i definování nových komponent NZIS 
(např. IDRR). 

 
Navrhované věcné řešení uvedené v kapitole 4 plně respektuje důvody potřebnosti nové právní 
úpravy. Jsou jimi zejména: 
 
 roztříštěnost stávající právní úpravy, 
 existence pouze jednotlivých prvků elektronizace zdravotnictví ve stávající právní úpravě,  
 nedostatečnost stávající právní úpravy. 

 
Jak vyplývá ze Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA), pouze nový zákon odstraní 
nedostatky komplexně. 

Navrhované řešení navazuje na provedené zhodnocení a z vyhodnocení alternativních řešení, která 
byla při přípravě věcného záměru zvažována, a z vyhodnocení důsledků nepřijetí navrženého 
řešení vyplývá, že věc nelze řešit jinak než zákonnou úpravou. 

Bez kontrolované a právními předpisy řízené elektronizace zdravotnictví by došlo k následujícím 
negativním skutečnostem, resp. dopadům: 

  
 budou vznikat redundantní a vzájemně nekontrolované sběry dat, 

 
 budou zaváděna regionální řešení s problematickou interoperabilitou, 

 
 naroste riziko zneužití osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, 

 
 nebude státem garantovaná odpovídající úroveň e-služeb, 

 
 české zdravotnictví nebude kompatibilní s vývojem zemí EU. 
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3. Návrh variant řešení v jednotlivých oblastech navrhované právní úpravy 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé věcné okruhy navrhované právní úpravy pro vysvětlení 
věcného záměru s tím, že se zabývá pouze nejvhodnější a preferovanou variantou přijatého řešení 
u každého věcného okruhu.  

Podrobné zpracování jednotlivých věcných okruhů je obsaženo v kapitole 2 a jejích 
podkapitolách Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA. 

 

Autoritativní datová základna elektronického zdravotnictví a služby poskytování 
autoritativních údajů  

Věcný záměr v této části navrhuje ustavení tří autoritativních registrů, které budou publikační 
vrstvou datové základny EZ. Ve smyslu věcného záměru jde o jedinou možnou variantu, 
odpovídající plně pravidlům eGovernmentu.  

Potřebný autentizační prostor zajistí Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb 
(ARPZS), Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) a Autoritativní registr pacientů 
(ARP). Navržené autoritativní registry zajistí nezbytnou důvěryhodnou elektronickou identifikaci 
poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Dle návrhu zákona půjde 
o registry principiálně neveřejné, s minimalizovaným počtem parametrů. Autoritativní registry 
budou jako základní komponenta IDRR součástí NZIS a budou podléhat jednotně nastaveným 
pravidlům ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti. Zákon jasně definuje odpovědnosti 
související se správou a provozem těchto registrů a rovněž odpovědnost jejich primárních editorů. 
Datová základna EZ tak bude sjednocena a bude spravována výhradně státem.  

Plnění dat do autoritativních registrů bude povinné, jejich aktualizace bude vynutitelná sankcí. 
Zadávání údajů do autoritativních registrů bude pro určené zpravodajské jednotky (editory) plošně 
povinné, v zákonem nastavených lhůtách (totožných se základními registry zřízenými podle zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech). Zadávání bude zprostředkováno přes editaci agendových 
(národních) registrů.  

Sběr dat pro autoritativní registry bude v maximální míře využívat již probíhající resortní sběry 
dat, registry budou odvozeny od již existujících, obsahem šířeji zaměřených, statistických registrů. 
Tyto registry budou zdrojem autoritativních dat a budou mít zákonem jasně určené editory. 
Autoritativní registry budou součástí NZIS a jejich správcem bude ÚZIS ČR.  

- Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) bude generován z Národního 
registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), jehož data jsou odvozena od správních 
rozhodnutí Krajských úřadů. Krajské úřady jsou editorem.  

- Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) bude generován z Národního registru 
zdravotnických pracovníků (NRZP), plněného zejména akreditovanými vzdělávacími 
institucemi, ministerstvem zdravotnictví ČR (pro cizince) jako primárními editory.  
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- Autoritativní registr pacientů (ARP) bude naplněn vazbou na základní registry státu, údaji od 
ZP, daty NZIS, daty poskytovatelů zdravotních služeb. Bude se jednat o de-novo budovaný 
registr, který bude mít agendovou a autoritativní vrstvu. Primárními editory budou zdravotní 
pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb (dle věcného záměru zákona zadávají pacienty 
nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění a cizince, kteří mohou být, avšak 
nemusí, registrováni v centrálních registrech státu). Zdravotní pojišťovny plní ARP buď přímo 
anebo prostřednictvím stávajícího centrálního registru pojištěnců (CRP), věcný záměr  
v tomto smyslu nijak nezasahuje do pravomocí pojišťoven a ani nijak neomezuje jejich 
právo vést své vlastní agendové informační systémy, tedy registry pojištěnců.  

 

Věcný záměr specifikuje pro autoritativní registry jejich minimalizovaný obsah ve smyslu počtu a 
rozsahu sledovaných parametrů. Tato autoritativní data budou sloužit pouze k autentizaci, 
identifikaci daných subjektů. Dalšími významnými charakteristikami autoritativních registrů jsou:  

- Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb je definován v počtu aktuálně 
aktivních PZS vůči zdrojovému Národnímu registru poskytovatelů zdravotních služeb. Jde o 
registr obsahující autoritativní data o poskytovatelích, u kterého není nutné AIFO, pouze 
resortní ID poskytovatele vycházející z NRPZS. NRPZS je registrem veřejným. ARPZS oproti 
NRPZS nebude obsahovat historické údaje. 

- Autoritativní registr zdravotnických pracovníků čerpá údaje o zdravotnících aktuálně 
vykonávajících zdravotnické povolání ze zdrojového Národního registru zdravotnických 
pracovníků. ARZP nebude obsahovat údaje o zdravotních pracovnících zemřelých (výmaz 
do 1 roku od úmrtí). ARZP bude obsahovat údaje o zdravotních pracovnících, kteří podle 
NRZP aktuálně nevykonávají zdravotnické povolání, neboť se předpokládá, že s tím souhlasí 
(účelem zpracování těchto údajů je zejm. u lékařů je možnost předepisování receptů na 
léčivé přípravky, u nelékařských zdravotnických pracovníků pak ověření při zařazení do 
specializačního vzdělávání, resp. pro jejich rekvalifikaci).   Tento souhlas však mohou 
zdravotní pracovníci prostřednictvím NRZP kdykoliv odvolat, pakliže již nevykonávají své 
povolání v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. ARZP nebude obsahovat 
informace o historických (ukončených) zaměstnaneckých poměrech a obdobných 
poměrech (OSVČ) zdravotnického pracovníka. ARZP nebude obsahovat informace o 
historických (ukončených) zaměstnaneckých poměrech a obdobných poměrech (OSVČ) 
zdravotníka. Omezení či zákazy vykonávání povolání nebudou propagovány do ARZP přímo, 
ale formou neuvedení oprávnění k činnosti či povolání, jejichž výkon byl zakázán či omezen. 
ARZP bude vybaven resortním ID (prostřednictvím IDRR) a záznamem AIFO. Autoritativní 
registr pacientů bude obsahovat více záznamů než zdrojová data zdravotních pojišťoven, 
které nejsou jedinými primárními editory. Poskytovatelé zdravotních služeb budou 
doplňovat záznamy o nepojištěných osobách a cizincích. ARZP bude vybaven resortním ID 
(prostřednictvím IDRR) a záznamem AIFO. 
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Vedle zajištěného autoritativního identitního zázemí EZ přinese autoritativní základna EZ nové 
funkce směřující k usnadnění komunikace a k sjednocení sběrů dat významných pro řízení 
zdravotní péče, zejména:  

- Autoritativní atributy a údaje, které umožní eliminovat nutnost některých potvrzení, 
například o vzdělání zdravotnických pracovníků, registraci poskytovatele u krajských úřadů 

- Autoritativní data o pacientech a poskytovatelích budou obsahovat záznamy o pojišťovně a 
o registrujícím lékaři pacienta 

- Kontaktní údaje budou pro autoritativní registry přebírány ze základních registrů, aby 
nedocházelo ke kolizím mezi databázemi 

- Sjednocené provázání klíčových charakteristik pacienta se záznamy autoritativního registru 
pacientů a zrušení jejich sledování v dílčích registrech (odmítání dárcovství orgánů, 
vyloučení z dárcovství krve, zástupnické osoby apod.) – zde věcný záměr u vybraných 
atributů navrhuje variantní řešení, a sice provázání vybraných atributů s Registrem práv a 
mandátů (viz dále).  

- Přístup poskytovatelů zdravotních služeb k informacím ze základních registrů, konkrétně 
informace o změnách příjmení, bydliště, případně úmrtí pacientů. 

 
Řízení identitních prostředků zdravotnických pracovníků a pacientů 

Elektronická identifikace (autentizace) subjektů vstupujících do systému elektronického 
zdravotního pojištění je nezbytnou komponentou EZ a musí být ve věcném záměru zákona jasně 
definována. Jelikož v současnosti není systém e-identity pro resort zdravotnictví jednoznačně 
nastaven a řešen, je zákonná úprava jedinou variantou a základní podmínkou smysluplné existence 
EZ. Z tohoto pohledu je řízení identitních prostředků ve stejné situaci jako autoritativní datová 
základna resortu a Integrované datové rozhraní resortu se kterými je úzce spjato.  

Věcný záměr pro tuto oblast vychází z následujících výchozích faktů, které plně reflektují stávající 
procesy ve zdravotnictví i řešení prostředků pro elektronickou identifikaci na úrovni státu:  

 
 Autentitace poskytovatelů zdravotních služeb v EZ. Drtivá většina vzájemných interakcí ve 

zdravotnictví vyžadujících vzájemnou autentizaci subjektů je řízena na úrovni poskytovatelů 
zdravotních služeb. Poskytovatelé budou identifikováni jednoznačně přes IČO 
v autoritativních datech v ARPZS. Ve smyslu návrhu věcného záměru zákona poskytovatel 
odpovídá za komunikaci svých zaměstnanců, zdravotnických pracovníků, které může ověřit 
prostřednictvím autoritativních dat ARZP a jejichž komunikace bude autentická 
prostřednictvím jednoznačného resortního ID zdravotnického pracovníka vedeného v  
ARZP. 
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 E-identita a identitní prostředky pacientů. Elektronické zdravotnictví nebude zavádět 
žádné specifické prostředky řízení e-identity občana jako pacienta. Tato identifikace bude 
řízena prostřednictvím identitních prostředků uznávaných NIA, např. e-občanek. Identita 
pacienta a ostatních osob bude řešena výhradně prostřednictvím Národní identitní autority 
(NIA), která bude akceptována. Pro pacienta věcný záměr zavádí resortní ID vedený v ARP.  

 
 E-identita a identitní prostředky zdravotnických pracovníků. Na úrovni zdravotnických 

pracovníků je cílovým a systémově standardizovaným řešením autentizace zavedení 
profesní karty využívající vybudovanou infrastrukturu pro e-občanky v gesci MV ČR. Do 
budoucna plánovaným řešením vyplývajícím z jednání s MV ČR je realizace  karty 
zdravotnického profesionála, kde organizace MV zajistí správu identit, prostředků a jejich 
aktualizaci. Identita by tak nebyla omezena pouze resortně, ale byla by omezena profesně 
– byl by oddělen soukromý a profesní život. Jelikož toto řešení není v současnosti 
k dispozici, řeší věcný záměr zákona autentizaci zdravotnických pracovníků jinými, resortně 
dostupnými, prostředky.  

 Řízení identitních prostředků pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické 
pracovníky je ve věcném záměru zákona navrženo následovně:  

 
 Identifikace poskytovatelů zdravotních a informatických služeb ve zdravotnictví, zejména 

poskytovatelé zdravotních služeb, ale i poskytovatelé sdílených  informatických služeb. 
Např. zdravotní pojišťovny, SÚKL, ÚZIS, SZÚ, IPVZ, ČSSZ, apod. Tato identifikace se bude 
realizovat na úrovni systémových prostředků (komunikace mezi informačními systémy, 
obdoba přihlašování k systému ePreskripce). Identifikační prostředky (certifikáty) pro 
přístup k centrálním a sdíleným službám elektronického zdravotnictví bude vydávat správce 
IDRR. Záměrem je tyto identitní prostředky sjednotit tak, aby PZS mohli  využívat jeden 
nebo více prostředků pro všechny centrální elektronické služby zdravotnictví, případně i 
pro přístup k systémům mimo resort zdravotnictví pro účely vykonávání činností související 
s lékařskou praxí, např. eNeschopenka. Tato identita bude dostačovat na většinu operací 
vůči centrálním službám elektronického zdravotnictví, kde další údaje (lékaře, strukturu 
poskytovatele), předá poskytovatel jako součást zasílaných zpráv. Předávání těchto zpráv 
bude mít nastavenou standardizovanou strukturu (řízeno NCeZ). 
 

 Identifikace zdravotnických pracovníků bude řešena s pomocí identitních prostředků NIA 
na požadovaném stupni důvěry, NIA bude vždy akceptována. Identitními prostředky 
mohou být všechny v současnosti již podporované prostředky jako e-občanka, datová 
schránka, jednorázové heslo (vše v rámci NIA).   
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Institucionalizace elektronického zdravotnictví, metodická podpora a podpora 
standardizace 

Věcný záměr navrhuje ustanovení základních řídících a metodicky podpůrných center, která jsou 
nezbytností pro udržení životaschopnosti EZ. V tomto smyslu nemá ustanovení řídících struktur 
alternativu a zákonná úprava jejich pravomocí a odpovědnosti je nezbytností. V prostředí 
elektronického zdravotnictví, tak jako v reálném světě, musí být jasně určena odpovědnost za 
správnou identifikaci zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb, odpovědnost 
za standardy sdílení dat, za zabezpečenou komunikaci apod. 

Řídící a metodicky podpůrná centra jsou navrhována ke zřízení výhradně pod gescí MZ, není 
plánován vznik žádné paralelní řídící struktury.  

Institucionalizaci EZ v návrhu věcného záměru zákona zajistí následující instituce a centra: 
 Národní centrum pro elektronizaci zdravotnictví (NCeZ) 
 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) 
 Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NKMeZ) 
 Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace (NCMNK). 

Hlavní ustanovení zákona vymezující oblast činnosti, práva a odpovědnost pro výše uvedené řídící 
struktury jsou následující: 

 
 Věcný záměr navrhuje ustavení Národního centra pro elektronizaci zdravotnictví (NCeZ) 

jako řídícího tělesa. Toto centrum je navrženo jako tým pracující interně v rámci MZ. Mezi 
hlavní oblasti činnosti NCeZ bude patřit zejména koncepční, strategické a programové 
řízení elektronizace zdravotnictví zajištění odpovídajících standardů a rovných podmínek 
pro poskytovatele. NCeZ bude certifikační autoritou pro informační systémy vstupující do 
procesů EZ a pro služby EZ. Klíčovým úkolem NCeZ bude připravit standardy a rovné 
podmínky pro všechny poskytovatele. Systém nesmí vést k dalšímu administrativnímu 
zatížení lékařů a nesmí vést k monopolu některé z IT firem. 
 

 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) je správcem Národního 
zdravotnického informačního systému a v tomto smyslu institucí odpovědnou zejména za 
správu autoritativních registrů EZ a Integrovaného datového rozhraní resortu.  
 

 Návrh zákona dále vymezuje postavení a roli Národního kontaktního místa pro 
elektronické zdravotnictví (NKMeZ) a vymezuje legislativní zajištění jeho činností dle 
příslušné evropské směrnice. 
 

 Věcný záměr navrhuje ustavení dalších, systém metodicky kultivujících, těles: Národního 
centra pro medicínskou nomenklaturu a klasifikaci a Národního centra pro klinické 
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doporučené postupy. Tato centra jsou navržena jako týmy pracující interně v rámci ÚZIS 
ČR.  
 

 Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace (NCMNK) bude mít za úkol 
systematicky koordinovat a garantovat rozvoj, přejímání a implementaci medicínských 
klasifikací a nomenklatur, které budou relevantní pro oblast elektronického zdravotnictví. 
Bude garantem standardizovaného používání medicínských klasifikací, terminologií a 
nomenklatur v ČR a jejich návaznosti na standardy mezinárodní. V těchto oblastech bude 
realizovat jednak příslušnou metodickou a publikační činnost, bude zajišťovat oficiální 
vydávání nomenklaturních standardů a klasifikací (prostřednictvím Sdělení ČSÚ 
publikovaných ve Sbírce zákonů) a bude garantovat odpovídající vzdělávací programy. 
 
 

Elektronická zdravotnická dokumentace (eZD), její ochrana, sdílení a nově navržené kategorie  

Věcný záměr přináší v českém právním řádu dosud jednoznačně neuvedenou definici elektronické 
zdravotnické dokumentace, a dále jasné vymezení jejích forem, charakteristik a s elektronickou 
dokumentací spojených procesů. Jde o zcela nezbytnou právní úpravu, bez které nemůže být 
systém elektronického zdravotnictví plně funkční.  

Elektronická zdravotnická dokumentace je ve věcném návrhu zákona definována následovně: 

 EZD je soubor informací vztahujících se k pacientovi týkající se jeho zdravotního stavu, 
vedený elektronickou formou. EZD je tvořena jednak sdílenými záznamy eZD, jednak 
provozními transakčními daty.  

Věcný záměr dále v této oblasti navrhuje následující ustanovení, která se týkají funkčnosti, 
implementace a standardizované udržitelnosti eZD:  

 
 eZD bude pro první etapy implementace EZ nepovinná, s dostatečnou legisvakanční 

lhůtou (navrženo minimálně 10 let), nastavení pravidel EZ umožní plošnou standardizaci 
eZD a její následnou vymahatelnost.  
 

 Jsou určena jasná pravidla, kdy je eZD rovna dokumentaci listinné, pokud splní zákonem 
nastavené povinné atributy, zejména autentizaci prostředkem s odpovídajícím stupněm 
důvěry. 
 

 Zákon vymezí zvláštní kategorii eZD, pro dokumentaci asociovanou se zvýšeným rizikem 
stigmatizace pacienta (např. psychiatrie, dermatovenerologie); pro tento typ dokumentace 
budou přidělovány zvláštní role pro přístup a čtení IZD. Nastavení této kategorie bude 
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flexibilní – předpokladem je, že lékař, který je autorem dokumentace, bude mít možnost ji  
označit za stigmatizující, tedy spadající do této kategorie. 
 

 Zákon definuje správu souhlasů a mandátů opírající se o „opt-out“ režim a umožňující 
pacientům nastavovat a měnit práva zpřístupnění indexu jejich zdravotnické dokumentace 
(prostřednictvím Registru práv a mandátů). Pacient může regulovat přístupnost IZD i EZZ, 
nemůže však bránit vedení zdravotnické dokumentace poskytovatelem v jím zvolené 
formě.  
 

 Ve věcném záměru jsou dále definována pravidla vedení vybraných centrálních komponent 
eZD (index eZD) a vybraných centralizovaných typů eZD (emergentní záznam). Tato 
pravidla stručně shrnuje následující tabulka.  
 

 Zákon definuje pravidla pro sdílení eZD, pravidla propojování existujících výměnných sítí a 
pravidla pro správce osobních zdravotních záznamů. Stát v této oblasti plní pouze 
regulatorní funkci a nepřebírá úlohu dominantního provozovatele či správce výměnných 
sítí.  
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Vedení eZD a její vybrané kategorie: doporučené varianty řešení práv a povinností subjektů  

EZ služba 
Pacient Poskytovatel 

Varianta Slovní popis Varianta Slovní popis 

Vedení 
eZD 

Povinné 

Pokud se PZS rozhodne 
vést eZD, není na 
straně pacienta právo 
toto rozporovat nebo 
měnit. eZD je 
postavena na roveň 
s listinnou ZD, práva 
pacienta tak nejsou 
nijak dotčena. 

Nepovinné  

(s legisvak. 
lhůtou) 

 

Vzhledem ke komplexnosti 
změn, které nová legislativní 
úprava EZ přináší pro klinickou 
praxi, bude zákonnými 
prostředky stanovena 
dostatečná legisvakanční lhůta 
(navrženo minimálně 10 let) 
pro implementaci na straně 
PZS. V prvních etapách 
zavádění EZ bude vedení eZD 
nepovinné. PZS, kteří se 
rozhodnou eZD vést, musí 
naplnit všechna zákonem daná 
ustanovení. 

Sdílení 
eZD mezi 
PZS 

Povinné 

Povinnost předávání je 
zakotvena v zákoně o 
zdravotních službách. 
Pacient nemá právo 
rozhodovat ani o 
elektronické formě 
předávání. eZD a její 
sdílení je postaveno na 
roveň s listinnou ZD, 
práva pacienta tak 
nejsou nijak dotčena. 

Povinné  

Pokud se PZS rozhodne vést 
eZD, musí dodržet všechna 
zákonem daná ustanovení pro 
tuto formu dokumentace. 
V tom případě se stávají 
povinnými i pravidla pro 
sdílení eZD. V prvních etapách 
zavádění EZ bude vedení eZD 
nepovinné. 

Index 
zdravot- 
nické 
dokumen-
tace  

Povinné 

Index ZD je veden 
automaticky pro 
každého pacienta 
(pouze pro vyhláškou 
určené – vybrané typy 
ZD a další zprávy, 
týkající se zejména 
lůžkové péče). IZD je 
povinnou a 

Povinné  

Poskytovatelé mají povinnost 
do indexu zapisovat informace 
o stanovených typech ZD v 
rozsahu určených metadat. 
Pokud PZS vede ZD daného 
typu (pro který je určen IZD), 
musí též vést IZD.  

Obsah IZD bude nastaven tak, 
aby bylo možné jej 
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EZ služba 
Pacient Poskytovatel 

Varianta Slovní popis Varianta Slovní popis 
neoddělitelnou součástí 
daných typů ZD. Avšak 
pacient má možnost 
omezit přístup ke svým 
záznamům v indexu 
prostřednictvím RPM. 
Práva pacienta tak 
nejsou nijak dotčena.   

v maximální možné míře 
naplnit metadaty hlášenými 
s vykazovanými zdravotními 
službami zdravotním 
pojišťovnám.  

V prvních etapách zavádění EZ 
bude vedení eZD nepovinné.  

Osobní 
zdravotní 
záznam 

Volitelné 
s náro- 
kem 

Stát umožní službu OZZ 
a vytvoří legislativní 
podmínky pro její vznik, 
pacient se může 
rozhodnout, zda tuto 
službu nabízenou 
certifikovanými 
komerčními subjekty 
využije či ne. 

Povinné 

Povinnost je uložena v tom 
smyslu, že pokud pacient 
vedení OZZ zvolí, bude 
povinností PZS tuto službu 
poskytnout, resp. poskytnout 
součinnost pacientem 
zvolenému provozovateli OZZ. 
Poskytovatelé budou mít 
povinnost předávat svou ZD v 
zákonem stanoveném rozsahu. 

Emergent-
ní záznam 

Opt-out 
varianta 

Stát vytvoří nezbytnou 
technickou 
infrastrukturu pro 
provoz této služby. 
Bude předpokládán 
souhlas pacienta 
s vedením EMZ, pacient 
má možnost opt outu či 
převedení služby ke 
komerčnímu 
certifikovanému 
poskytovateli OZZ. 
Obsah EMZ bude 
zákonem explicitně 
vymezen a bude 
odpovídat mezinárodně 
nastaveným dohodám 
(„patient summary“). U 

Povinné 

Registrující VPL a PLDD mají 
povinnost udržovat EMZ o 
pacientovi v zákonem určeném 
rozsahu, pokud je o pacientovi 
veden (pokud tento vedení 
neodmítl: opt-out). Seznam 
informací pro emergentní 
záznam bude explicitně 
uveden a poskytovatelé budou 
mít oznamovací povinnost při 
zjištění některé z těchto 
událostí tyto informace 
odeslat. Praktický lékař 
záznam spravuje a verifikuje 
(doplňuje). Stát hradí lékaři 
náklady spojené s vedením 
tohoto záznamu 
prostřednictvím bodové 
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EZ služba 
Pacient Poskytovatel 

Varianta Slovní popis Varianta Slovní popis 
zvláště závažných 
záznamů vztahujících se 
k ochraně veřejného 
zdraví (TBC, HIV apod.) 
bude navrženo vyloučit 
opt-out režim.  

bonifikace.  

 

Výše popsané řízení identitních prostředků úzce souvisí s procesy autorizace (podpis, potvrzení) 
zejména ve vztahu k elektronické zdravotnické dokumentaci. Věcný záměr pro tuto oblast přináší 
následující zásadní nastavení procesů:  

 
 Autorizace bude vyžadována pouze pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci určenou 

pro sdílení (zásadní typy dokumentace, tzv. výstupové – např. propouštěcí zpráva po 
hospitalizaci). Autorizovány nebudou povinně tzv. provozní typy (části) dokumentace, 
vedené pro interní účely u poskytovatelů zdravotních služeb.  
 

 V tomto smyslu sdílenou eZD tvoří právním předpisem určené typy záznamů (např. 
propouštěcí zpráva, ambulantní zpráva, laboratorní zpráva), které jsou primárně určeny ke 
sdílení mezi PZS. O obsahu eZD pro sdílení rozhoduje odpovědný zdravotnický pracovník, 
lékař. 
 

 Každý dokument sdílené eZD musí obsahovat jednoznačný identifikátor. Elektronický 
dokument je považován za sdílenou eZD jen v případě, že je elektronicky podepsán 
elektronickým podpisem osoby zodpovědné/oprávněné k vedení eZD, opatřen časovým 
razítkem a/nebo elektronickou pečetí PZS. PZS poskytující zdravotní služby jako fyzické 
podnikající osoby mohou zvolit mezi elektronickým podpisem nebo pečetí.  
 

 Jinou eZD než sdílenou se rozumí všechny ostatní digitální záznamy související s pacientem, 
který je PZS oprávněn ukládat a zpracovávat. Jinou eZD než sdílenou je PZS povinen vést 
v prostředí, které účinně brání neautorizovaným přístupům a změnám, které umožňuje 
v každý moment prokazatelně určit autorství a zodpovědnost za obsah a které umožňuje 
uživateli převod uložených informací do podoby výstupního datového formátu sdílené eZD.  
 

 Speciální kategorií sdílené eZD jsou objemná binární strojová data (obrazová data), které je 
možné sdílet bez nutnosti elektronického podpisu, pečetě a časového razítka. V případě 
sdílení by však tato data měla být doprovázena popisem v podobě sdíleného záznamu eZD.  
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Věcný záměr dále definuje  
 

 nutný elektronický podpis pro sdílenou eZD, který může být buď resortní zaručený (pokud 
budou resortem vydávány podpisové certifikáty), nebo uznávaný (zaručený založený na 
kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný).  
 

 resortní elektronická pečeť je požadována kvalifikovaná a musí být aplikovaná nejpozději 
před prvním sdílením či předáním dokumentu mimo prostředí poskytovatele.  
 

 časové razítko může být buď resortní, nebo kvalifikované. Věcný záměr navrhuje zavedení 
resortního časového razítka v rámci implementace IDRR.  

 

Další významná ustanovení věcného záměru ve vztahu k eZD jsou následující:  

 
- Výstupní datový formát eZD určí prováděcí předpis. Předpokladem je, že výchozím 

výstupním datovým formátem statických textových dokumentů sdílené eZD bude datový 
formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005). 
Alternativou pro databáze bude XML formát, který definuje NCeZ pro každý konkrétní typ 
eZD.  
 

- Archivace eZD. V případě, že poskytovatel vede ZD primárně v elektronické podobě, musí 
zajistit její řádnou archivaci po určenou dobu, která je stanovená pro každý typ eZD 
právním předpisem a odpovídá dosavadní praxi pro listinnou podobu dokumentace. 
Sdílená eZD je platná (nezpochybnitelná) po dobu platnosti časového razítka. Platnost eZD 
lze prodloužit aplikací dalšího elektronického časového razítka před vypršením platnosti 
původního razítka. 
 

- Konverze elektronické eZD do listinné. V případě potřeby provádí poskytovatel konverzi 
své elektronické eZD do listinné vytištěním elektronické eZD v podobě čitelného 
dokumentu, který je podepsán pověřenou osobou poskytovatele oprávněnou s nakládáním 
s ZD a opatřen razítkem poskytovatele a datem konverze. Před převedením elektronického 
dokumentu na listinný dokument ověří určená osoba platnost elektronického podpisu, 
elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka, je-li jimi dokument v digitální 
podobě opatřen, a platnost certifikátů, jsou-li na nich založeny. Listinný dokument musí 
obsahovat jednoznačný identifikátor zdrojové eZD. Listinná doložka o konverzi není 
vyžadována. Vlastní proces konverze a technické požadavky budou upřesněny dalšími 
předpisy. 
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- Konverze listinné ZD do elektronické. Konverze listinné ZD do podoby sdílené eZD se 

provádí skenováním listinné dokumentace a opatřením elektronického podpisu, pečetě i 
časového razítka. Elektronicky podepsaná osoba a pečetící PZS přebírá veškerou 
odpovědnost za obsah konvertované listiny. Konverze je určena pro vlastní a převzatou 
listinnou ZD. Digitální doložka o konverzi není vyžadována. Vlastní proces konverze a 
technické požadavky budou upřesněny dalšími předpisy. 

Standardy elektronického zdravotnictví  

Elektronické zdravotnictví se musí, stejně jako zdravotnictví reálné, plně podřizovat nastaveným 
standardům. Bez dodržování základních pravidel by nebylo možné uznávat oprávněnost 
poskytovatelů zdravotních služeb k výkonu činnosti a kontrolovat je. V oblastech týkajících se 
elektronizace a digitalizace procesů je zejména nezbytné trvat na dodržení základních parametrů 
operability, dodržování nastavených klasifikačních systémů, číselníků a pravidel bezpečné 
komunikace. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby legislativní úprava věnovaná elektronizaci 
zdravotnictví rovněž upravila základní rámec pro definici těchto standardů pro EZ a stanovila 
odpovědnost za jejich udržování a aktualizaci.  

Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci bude mít dle ustavení věcného záměru 
zákona Národní centrum pro elektronické zdravotnictví (NCeZ). Za účelem zlepšení hospodárnosti 
a bezpečnosti zdravotních služeb, zlepšení koordinace zdravotní péče, kompatibility IS užívaných 
ve zdravotnictví, zajištění sémantické interoperability při předávání a sdílení informací užívaných 
při poskytování zdravotních služeb a vedení ZD, stanovuje NCeZ závazná pravidla, jimiž se PZS a 
další subjekty řídí. Takto pravidla souhrnně označujeme jako standardy EZ. 

Dle ustanovení věcného záměru zákona standardy EZ definují soustavy jednotek, užívané pojmy, 
kódy, formáty, protokoly nebo rozhraní v oblasti informatiky a komunikace, které umožňují 
propojování různých zařízení, komunikačních a IS ve zdravotnictví. 

Rámec nastavování pravidel a standardů bude součástí certifikačních procesů pro služby EZ a pro 
jejich poskytovatele a bude podporovat nebo poskytovat následující základní funkce: 

- Evidence (katalogizaci) stávajících národních a mezinárodních standardů, přidělování 
jednotného identifikátoru a označování verzí standardů. 

- Řízení, koordinace a harmonizace rozvoje či vývoje standardů EZ, přejímání (adopce či 
lokalizace do národního prostředí), v případě standardů zahraničních. 

- Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími standardy.  

- Určování způsobu (povinném, nepovinném, doporučeném) a rozsahu použití daného 
standardu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBATAVGU8)



 

 38 
 

NCeZ bude ve spolupráci s Národním centrem pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace dále 
garantovat zejména tyto činnosti:  

- Zveřejňovat standardy EZ informatiky včetně metadat, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup včetně přístupu IS. 

- Zajišťovat centrální terminologickou službu, umožňující řízení životního cyklu terminologií a 
klasifikací, jejich elektronické publikování a vzájemné mapování. 

- Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

- Ověřovat ve spolupráci s dalšími certifikačními autoritami shodu softwarových produktů 
s definovanými standardy EZ. 

- Zveřejňovat seznam ověřených (certifikovaných) softwarových produktů pro oblast EZ. 

 

Portál elektronického zdravotnictví  

Věcný záměr navrhuje vznik portálu elektronického zdravotnictví jako aplikační komponenty EZ. 
Portál bude jednotným místem pro přístup občanů a institucí k informačnímu servisu a centrálním 
službám EZ, nabídne datové služby jako například výpisy z elektronických systémů, bude 
platformou pro publikaci vydávaných standardů a dalších odborných informací. Portál EZ bude mít 
přímé propojení a vstupy na Portál občana.  

Ve smyslu věcného záměru zákona bude portál klíčovým nástrojem pro komunikaci mezi 
zapojenými subjekty včetně pacientů, vstupem do služeb elektronického zapojení a nástrojem pro 
jejich distribuci. Cílem je vytvořit vstupní bod pro pracovníky a pacienty, uživatele služeb EZ, 
pomocí kterého budou moci jeho uživatelé ovládat funkce elektronického zdravotnictví a 
konzumovat jeho služby. V první fázi implementace EZ se bude jednat zejména o služby spojené 
s Registrem práv a mandátů a s centrálním indexem zdravotnické dokumentace a přístupu k ní.  

Úprava funkcionalit portálu EZ v navržené zákonné normě se jeví jako nutná, neboť tato 
infrastruktura bude zajišťovat řadu klíčových funkcí determinujících snadný přístup občanů a 
zdravotnických profesionálů ke službám EZ. Minimální funkčnost tak klíčové komponenty EZ tedy 
musí být jasně popsána a garantována státem. Vytvoření resortního portálu jako 
komplementárního prvku k Integrovanému datovému rozhraní resortu (IDRR) zastřeší systém 
digitálních služeb resortu a části vyhrazené službám veřejné správy hierarchicky naváže na systém 
portálů veřejné správy v eGovernmentu. Správcem tohoto systému bude MZ. Zároveň bude vedle 
IDRR vstupní branou do prostředí důvěry a vysokých garancí služeb EZ s vysokou dostupností, 
postavených nad zdravotními záznamy pacientů. Rovněž toto jsou jasné důvody, proč byla zvolena 
varianta začlenění Portálu EZ přímo do zákona.  

Portál Elektronického zdravotnictví bude nabízet zejména následující funkce: 

- pro pacienta: 
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o Vstup do Registru práv a mandátů 

o Nutná vazba na portál občana a eIDAS/NIA (federalizace, poskytování služeb výpisu z eZD) 

o Nástroje pro rozšíření možností naplnění informačních povinností správců osobních údajů 
dle GDPR ve zdravotnictví  

o Výpis seznamu správců osobních údajů 

o Žádost o zaslání výpisu zdravotnické dokumentace do datové schránky pacienta případně 
přímý přístup k registrovanému úložišti své eZD u PZS 

o Výpis svého záznamu z centrálního IZD 

o Výpis svého záznamu z ARP 

o Zobrazení svého EMZ 

o Přehled všech poskytovatelů zdravotních služeb, jejich kapacit, dostupnosti a dalších 
atributů  

- pro zdravotnického pracovníka / PZS: 

o Kontrola a ověření svých údajů v referenčních registrech (ARZP, ARPZS) 

o Ověření zdravotního pojištění svých pacientů 

o Přístup do systému pro elektronické předávání záznamů eZD mezi poskytovateli  

o Funkce převzetí (registrace) pacienta pro registrujícího lékaře 

o Přístup do RPM k ověření mandátu třetí osoby ve vztahu k ošetřovanému pacientovi 

 

Integrované datové rozhraní resortu (IDRR): Infrastruktura elektronického zdravotnictví, 
zapojení informačních systémů a aplikací (služeb) 

Zajištění centrální infrastruktury elektronického zdravotnictví (EZ), její správy a funkčnosti bude 
zásadním úkolem státu. Ve smyslu předloženého věcného záměru zákona je plná odpovědnost, 
garance a správa státu jedinou a nutnou variantou, podmiňující standardizovanou udržitelnost 
celého systému.  

Základní infrastrukturou elektronického zdravotnictví je ve věcném záměru zákona myšleno 
zejména Integrované datové rozhraní resortu (IDRR). IDRR je definováno jako soubor HW a SW 
komponent, které budou zajišťovat základní infrastrukturní služby EZ. IDRR bude hlavním 
komunikačním uzlem, přes který budou služby EZ propojeny a bude poskytovat centrální služby 
včetně propojení s ISZR. IDRR takto přináší pro funkčnost systému EZ tyto přidané hodnoty, 
které  ve zdůvodnění dle věcného záměru podmiňují bazální funkčnost EZ. Zákonná úprava IDRR je 
v tomto smyslu nutná: 

- IDRR jako součást NZIS zajistí centrální autoritativní datovou základnu EZ 
- IDRR zajistí technické podmínky pro řízení a distribuci resortně omezené e-identity 

zdravotnických pracovníků 
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- IDRR poskytne oprávněným poskytovatelům zdravotních služeb přístup k údajům vedeným 
o jejich pacientech v základních registrech státu a zajistí interní resortní identifikátor 
pacienta 

- Nabídne pacientům a dalším uživatelům elektronického zdravotnictví prostřednictvím 
registru práv a mandátů řízení přístupu k centrálním službám eHealth 

- Nabídne zabezpečené služby pro sdílení elektronické zdravotnické dokumentace a 
komunikaci mezi prvky EZ 

- Nastaví centrální logovací a notifikační služby 
- Zavede centrální index vybraných typů zdravotnické dokumentace 
- Poskytne bezpečnostní služby ve smyslu elektronických pečetí, časových razítek a případně 

i elektronických podpisů 

Existence IDRR jako základní infrastrukturní komponenty, která bude prostřednictvím nabízených 
základních služeb determinovat prostředí EZ je zcela nezbytnou a výchozí podmínkou pro 
koordinovaný rozvoj jakýchkoli dalších služeb. IDRR je součástí NZIS jako jeho infrastrukturní 
komponenta, která může být registrována jako samostatný ISVS. Věcným správcem IDRR je ÚZIS 
ČR jako správce NZIS.  

Dle návrhu věcného záměru zákona budou součástí IDRR následující komponenty: 

• Registr práv a mandátů (RPM) jako zásadní a nezbytná komponenta EZ, která bude řídit 
kompetence subjektů využívajících a poskytujících služby EZ. RPM obsahovat seznamy 
subjektů a jejich kompetencí a vazeb na služby a data poskytovaná resortními službami EZ. 
Součástí rovněž budou vazby na autoritativní registry resortu. Záznam v RPM bude 
projevem vůle pacienta ke všem službám EZ, včetně lékového záznamu, udělení 
oprávnění k přístupu k vlastním osobním údajům pro jednotlivé subjekty. Pacient bude 
mít možnost udělit/zakázat přístup ke svým záznamům i jiné osobě (např. rodinnému 
příslušníkovi). Udělené právo přístupu může být trvalé, jednorázové či časově omezené. 
Pacient bude mít právo svá rozhodnutí a provedená nastavení v čase měnit.  

• Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KseZ) jako technická komponenta IDRR, která 
má za cíl registrovat elektronické služby ve zdravotnictví s vazbou na jejich poskytovatele a 
udržovat nezbytné technické atributy umožňující jejich využití. Obsahové a technické 
provedení KseZ se bude opírat o mezinárodně standardizované postupy (OMG, IHE, 
ISO/TS). 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Datová rozhraní 

o IDRR bude poskytovat datová rozhraní, která lze rozdělit do několika oblastí. Jednak se 
bude jednat o datová rozhraní pro poskytování otevřených dat resortu MZ ve formátu 
„OPEN DATA“. Dále se bude jednat o rozhraní pro poskytování resortních číselníků a 
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datových standardů. Technická datová rozhraní budou dle technologických standardů 
zajišťovat komunikaci mezi systémy v rámci elektronizace zdravotnictví. Dále zde budou 
presentována datová rozhraní, která budou oprávněným subjektům zprostředkovávat 
data obsažená v centrálních evidencích, zejména autoritativních registrech a indexu ZD.  

• Rozhraní pro výměnu dat a jejich dočasné úložiště, včetně ZD 

• Rozhraní pro komunikaci s dalšími komponentami EZ, zejména 

o Rozhraní pro komunikaci s ARPZS 
o Rozhraní pro komunikaci s ARZP 
o Rozhraní pro komunikaci s ARP 
o Rozhraní pro komunikaci s centrálním IZD 
o další 

• Autorizační brána 

• Notifikační služby 

• Bezpečnostní služby a logování přístupů 

• Další infrastrukturní služby nezbytné pro běh služeb EZ 

• Propojení na ZR  

• Zprostředkování přístupů PZS a dalším oprávněným subjektům v rámci EZ ke službám ZR 

• Vydávání vlastního resortního identifikátoru fyzické osoby (analogie ke službám ZR, resortní 
eGovernment) 

• Technické evidence subjektů mimo ARPZS (například ZP, MPSV, provozovatelé OZZ a další 
subjekty), které umožní škálovat a poskytovat služby elektronického zdravotnictví pro 
jednotlivé subjekty a jejich informační systémy (například certifikáty, IP adresy, identifikace 
IS, certifikace IS a další technické parametry). 

 

Věcný záměr dále definuje následující nutné komponenty a funkce, které jsou nutnou podmínkou 
smysluplné funkčnosti systému elektronického zdravotnictví:  

 
 Plné zapojení stávajících informačních systémů při dodržení nastavených standardů. 

Návrh zákona plánuje maximální využití existujících informačních systémů za podmínky, že 
splní kvalitativní, bezpečnostní a další požadavky na interoperabilní systémy elektronického 
zdravotnictví, tedy zejména požadavky na vstupní/výstupní formát dat a modularitu. Za 
tímto účelem budou nastaveny standardy a dosud neexistující certifikační postupy, které 
bude garantovat, vydávat a aktualizovat navržené Národní centrum elektronického 
zdravotnictví.  
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 Postupná certifikace IS dodavatelů. Softwarové firmy budou mít možnost provést 
certifikaci svých systémů a povinnost zavést datové standardy do svých produktů. Lze 
předpokládat, že certifikované systémy budou ve zdravotnictví preferovány.  
 

 Všechny certifikované nadstavbové aplikace a služby EZ budou plně integrovanou 
součástí EZ. Z toho vyplývá jejich provázanost s celkovou architekturou služeb 
elektronického zdravotnictví, v technické i legislativní rovině. Rozvoj elektronického 
zdravotnictví a certifikace služeb bude primární odpovědností ustaveného Národního 
centra pro elektronické zdravotnictví, které bude pro tuto oblast vydávat a aktualizovat 
potřebné standardy a metodiky.  

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS)  

Věcný záměr kompletně přebírá a aktualizuje veškerá ustanovení týkající se NZIS tak, jak jsou 
v současnosti vedena v zákoně o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. V zákoně o 
zdravotních službách jsou definovány komponenty NZIS, pravidla pro jejich propojování a režimy 
zpracování dat. Zákon vymezuje povinnosti správce NZIS. Přesun kompletní legislativní úpravy NZIS 
do zákona o elektronickém zdravotnictví je nejefektivnějším řešením  z možných variant, přinese 
řešení mnoha problémů současného legislativního ukotvení NZIS a představuje významnou 
synergii i ve vazbě na část zákona týkající se základních komponent EZ. Důvody pro zařazení NZIS 
do samostatné části věcného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví jsou zejména následující: 

 
- NZIS je již nyní funkčním informačním systémem, který nejefektivněji zaštítí autoritativní 

data elektronického zdravotnictví (autoritativní registry poskytovatelů zdravotních služeb, 
zdravotnických pracovníků a pacientů – viz výše). V opačném případě by bylo nutné zázemí 
pro tyto registry budovat de novo, což by znamenalo významnou a zbytečnou investici a 
rovněž značné časové zpoždění v implementaci EZ. Vybudování publikační autoritativní 
vrstvy nad již existujícími národními registry v rámci NZIS je rychlou a velmi účinnou 
variantou, nadto posilující i ochranu osobních dat. Podstatné rovněž je, že NZIS je 
legislativně řádně podloženou entitou, s nastavenými procesy správy a provozu, 
kontrolovanými MZ.  
 

- V prosinci 2018 byla dokončena rekonstrukce NZIS dobudováním (naplněním) Národního 
registru hrazených zdravotních služeb, ve smyslu stávající zákonné úpravy (novelizace 
zákona o zdravotních službách zákonem č. 147/2016 Sb.). Tento proces znamenal de facto 
přípravu NZIS na roli datové základny elektronického zdravotnictví a úprava NZIS 
navrhovaná v předloženém věcném záměru zákona je logickým pokračováním tohoto 
vývoje.  
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- Stávající úprava NZIS v zákoně o zdravotních službách již není dostatečná a musí se 
významně přepracovat. Důvodem je zejména nutná reflexe nových legislativních norem na 
poli ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a nastavení nových pravidel zveřejňování a sdílení dat rekonstruovaného 
NZIS, který od roku 2016 významně posílil své informační možnosti. Stejně tak je nutné 
zakotvi i meziresortní integraci dat vedoucí ke snižování administrativní zátěže 
zpravodajských jednotek. Nová zákonná úprava struktury a funkčnosti NZIS je tedy 
nevyhnutelná.  
 

NZIS tedy v pojetí věcného návrhu zákona představuje významný informační systém, který 
zaštiťuje autoritativní datovou základnu elektronického zdravotnictví. NZIS tak plně v souladu se 
stávající zákonnou úpravou zůstává definován jako komplexní soustava dílčích informačních 
systémů a registrů, jednotně spravovaných a zabezpečených.  

Významným cílem navrhované úpravy NZIS je rovněž posílení ochrany osobních údajů pacientů. 
Nově budou veškeré sběry dat NZIS v jeho dílčích registrech plně podřízeny pravidlům 
eGovernmentu a veškeré procesy související se správou, provozem a zpracováním dat budou 
nastaveny v souladu s pravidly GDPR.  

 

Navrhovaná úprava struktury NZIS a skladby dílčích zdravotnických registrů, úpravy stávající 
zákonné regulace NZIS  

 

Věcný záměr nenavrhuje žádné nové zdravotní registry, naopak přichází s návrhem omezení jejich 
obsahu a s návrhem omezení rozsahu prováděných statistických šetření, tedy s návrhem redukce 
administrativní zátěže pro poskytovatele zdravotních služeb. Toho bude dosaženo zejména širším 
využitím již existujících zdrojů dat, včetně centrálních datových zdrojů generovaných v rámci 
elektronizace zdravotnictví. V rámci přípravy věcného záměru zákona byl proveden audit obsahu 
stávajících zdravotnických registrů NZIS s cílem navrhnout redukci jejich obsahu proveditelnou 
vzhledem k dostupnosti daných dat z jiných zdrojů. Výsledkem auditu je ve věcném záměru 
představený omezený rozsah sbíraných dat jednotlivých registrů, přičemž navrhovaná redukce u 
jednotlivých systémů dosahuje cca 20 % až 70 %.  

Výsledkem auditu je následující seznam dílčích registrů, které budou v nové redukované podobě 
zachovány a budou v návrhu zákona detailně popsány: 
 Národní onkologický registr 
 Národní diabetologický registr 
 Národní kardiochirurgický registr 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBATAVGU8)



 

 44 
 

 Národní registr kardiovaskulárních intervencí 
 Národní registr úrazů a polytraumat 

• Dříve „Národní registr úrazů“ 
 Národní registr intenzivní péče 
 Národní registr kloubních náhrad 
 Národní registr hospitalizací 

• Dříve „Národní registr hospitalizovaných“ 
 Národní registr reprodukčního zdraví 
 Národní registr nemocí z povolání 
 Národní registr léčby uživatelů drog 
 Národní registr pitev a toxikologických vyšetření 

Nový, redukovaný obsah zdravotnických registrů důsledně dbá na nastavení, aby tyto databáze 
pouze doplňovaly nezbytně nutná data pro hodnocení nastavená účelem jejich vzniku. Všechna 
další data jsou získávána z již dostupných zdrojů NZIS, či z produkovaných resortních 
administrativních dat. Příkladem takového nastavení může být Národní onkologický registr, který 
bude v novém nastavení redukovat zátěž poskytovatelů zdravotních služeb až o 70 %. Ze 
zdravotnického terénu bude tento registr nadále sbírat pouze parametry upřesňující diagnostiku 
nádorových onemocnění jako např. morfologický typ nádoru, jeho pokročilost ve vyjádření 
klinického stádia nemoci apod. Jde o parametry nezbytné pro exaktní klasifikaci nádorových 
onemocnění dle rizika, které v současnosti nelze získat jinak než přímým hlášením od 
poskytovatelů. Na stejném principu je postavena i redukce dalších registrů NZIS.  

 

Navržená zákonná úprava navrhuje zrušit Národní registr osob vyloučených z dárcovství krve a 
parametry v něm sledované transformovat do atributů registrovaných mezi autoritativními daty 
pacientů v rámci systému elektronického zdravotnictví. 

Navržená zákonná úprava navrhuje zrušit Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů a parametry v něm sledované transformovat do atributů (parametricky 
kódovaných vyslovených přání občana – pacienta) registrovaných jako součást Registru práv a 
mandátů.  

Navržená zákonná úprava zdravotnických registrů nastavuje plně strukturovaný popis 
jednotlivých registrů, který bude obsahovat i jasně vyjmenované jednotlivé datové komponenty 
(parametry), zdroj jejich dat a způsob využití. Tato varianta byla zvolena jako nejvíce transparentní 
a plně vyhovující ustanovením zákonných normativ pro ochranu osobních dat. Zvláštní důraz je u 
každého z registrů kladen na následující tři oblasti: 
 centrální sběry dat jsou řádně zdůvodněné, s vymezením účelu sbíraných dat, a svým 

rozsahem, způsobem procesování, využívání a zveřejňování dat odpovídají danému účelu  
 je kladen důraz na minimalizaci rozsahu sbíraných dat odpovídající danému účelu  
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 pro zdravotnické registry NZIS jsou jasně vymezená pravidla a procesy správy centrálních 
zdrojů dat a s nimi související zabezpečení procesů 

Mezi povinné komponenty definující jednotlivé zdravotnické registry budou v nové zákonné 
úpravě zařazeny zejména tyto atributy:  

 
 Zdůvodnění – účel. Velmi podstatná komponenta popisu každého centralizovaného zdroje 

dat, zdůvodňující i obsahové nastavení registrů. Důvody jsou u jednotlivých výše uvedených 
registrů pouze výjimečně specifické (např. u NR registru léčby uživatelů drog a NR pitev a 
toxikologických vyšetření), hlavní zdůvodnění je víceméně společné pro celou soustavu 
registrů a zahrnuje i řadu věcných agend, které zajišťuje na základě svého statutu ÚZIS ČR 
jako správce NZIS:  

• Hodnocení ukazatelů zdravotního stavu obyvatel jako podklad pro rozhodování 
státní správy a orgánů odpovědných za ochranu veřejného zdraví.  

• Hodnocení referenčních statistik týkajících se nemocnosti (epidemiologie nemocí) 
obyvatel a do této oblasti zaměřených predikcí  

• Hodnocení referenčních statistik týkajících se infrastruktury, výkonnosti a 
efektivnosti zdravotnického systému, monitoringu distribuce péče ve 
zdravotnickém systému 

• Hodnocení referenčních statistik o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb a 
jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 
ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě 
poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní 
politiky, včetně zajištění transparentnosti poskytování a financování zdravotních 
služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním službám a hodnocení indikátorů 
kvality a bezpečnosti zdravotních služeb 

• Hodnocení dostupnosti zdravotní péče 
• Retrospektivní a prediktivní hodnocení dopadu legislativních změn, nastavení 

úhradových mechanismů a populačních zdravotnických intervencí (např. screeningy 
vážných onemocnění, preventivní programy) do zdravotnického systému  

• Vývoj a optimalizace klasifikačního systému DRG pro nastavení systému úhrad 
akutní lůžkové péče 

 
 Mandatorní využívání dat daného registru. Komponenta definující části obsahu registru, 

parametry, které jsou podkladem pro legislativně nařízená hlášení či mandatorní 
poskytování dat do zahraničních sběrů a sledování, např. EUROSTAT, OECD apod.  

 Zdroje dat k položkám. Věcný záměr přiřadí k obsahovým položkám každého registru 
rovněž jejich primární zdroj – zejména zda zdrojem jsou již jiná, administrativně sbíraná, 
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data NZIS anebo jde o plnění obsahu formou povinnosti pro poskytovatele zdravotních 
služeb jako zpravodajské jednotky. Tato část popisu umožní jednoznačně vymezit rozsah 
administrativních povinností, které daný registr generuje pro zdravotnický terén.  

 
 Detailní výpis parametrů. Věcný záměr ustanovuje, že obsah registrů, řádně zdůvodněný 

účelem sběru dat, bude explicitně uveden formou výpisu parametrů u každého 
centralizovaného sběru dat.  

 
 Režim zveřejňování / publikování. Každý registr bude mít u svých obsahových komponent 

přiřazen zákonem daný režim jejich zveřejňování, rozsahu a formy.  

 

Funkčnost a role NZIS, nový informační servis a zpřístupňování dat, koncepce otevřených dat  

Jedním ze zásadních a nosných principů navržené legislativní úpravy je definice zásadní role NZIS 
jako datové základny pro služby autoritativních údajů v elektronickém zdravotnictví. Věcný záměr  
tedy definuje úlohu datových zdrojů NZIS nejen jako zdrojů statistických a referenčních dat, ale i 
v klíčových procesech řízení komunikace a sdílení informací v rámci EZ. NZIS ve smyslu navržené 
úpravy obsahuje zdroje dat autoritativních, referenčních i statistických. Komponenty NZIS 
publikující autoritativní data budou zákonem striktně obsahově definovány, bude explicitně 
popsán režim a rozsah jejich zpřístupnění odpovědným editorům a uživatelům. Zdroje 
autoritativních dat nemají statistickou funkci a jsou definovány jako neveřejné.  

Převážná část centrálních datových zdrojů sdružených v NZIS se přímo nebo nepřímo dotýkají 
osobních dat občanů ČR a tato data ve svých primárních úložištích NZIS ukládá. Cílem zde 
předloženého věcného záměru je plná ochrana dat dle pravidel eGovernmentu u všech 
komponent NZIS. To je nutné považovat za minimální standard ochrany osobních údajů, včetně 
zvláštních kategorií osobních údajů, k jehož dosažení může elektronizace zdravotnictví významně 
přispět. Implementace IDRR zavede do praxe centrální infrastrukturu zajišťující plně 
autentizovanou komunikaci a předávání dat a informací mezi relevantními subjekty, především 
však mezi PZS. Resort zdravotnictví i celá síť poskytovatelů tak získá nástroj umožňující vysoce 
zabezpečenou komunikaci mezi poskytovateli, včetně jejich hlášení dat do NZIS prostřednictvím 
služeb eGovernmentu. Z těchto důvodů bude každému centrálnímu zdroji NZIS, včetně výše 
uvedených zdravotnických registrů, přiřazen režim zveřejňování a zákonem regulované 
dostupnosti dat. Přiřazení musí být vždy konkrétně vázané na daný datový zdroj. Obecně bude 
platit zákonem dané pravidlo, že primární záznamy pacientů vedených v registrech NZIS (tzv. 
„patient-level“ data) nejsou v podobě, která by umožnila přímou nebo nepřímou identifikaci 
subjektů údajů, zveřejnitelná a nejsou volně poskytována. Zákon takto bude kategorizovat datové 
zdroje jako: 
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 Datové zdroje neveřejné, neurčené ke statistickým účelům (typicky všechny autoritativní 
registry). U těchto systémů není zákonem povoleno sekundární zpracování dat ve smyslu 
jejich poskytnutí ke zpracování pro jiné účely než ty, pro které jsou tyto registry zřízeny, 
např. vědeckým institucím pro vědecké účely a data na úrovni jednotlivých subjektů nejsou 
zveřejnitelná. 

 Datové zdroje přístupné pouze pro zákonem dané čtenáře. Zákonem explicitně určené 
role čtenáře budou udělovány vybraným institucím a správním úřadům, zejména za účelem 
plnění jejich zákonných povinností v resortu zdravotnictví. Příkladem může být role čtenáře 
pro SÚKL či MZ v Národním registru zdravotnických pracovníků  apod.  

 Datové zdroje exportované pro identifikovaný účel a pro identifikované žadatele. Zákon 
vymezí režim, v jakém lze žádat správce NZIS o poskytnutí dat z vybraných zdrojů pro 
sekundární zpracování ve výše uvedeném smyslu, typicky pro vědecké a statistické účely. 
Ve smyslu návrhu věcného záměru zákona bude tento režim poskytování podmíněn 
identifikací žadatele, popsáním účelu zpracování, doby a rozsahu zpracování dat.  

 Zdroje zveřejňovaných statistických dat. Půjde o nejčastější model zveřejňování 
statistických dat (vždy plně anonymizovaných a agregovaných bez možnosti jakkoli 
identifikovat subjekty údajů), sloužících jako zdroj informací o epidemiologii chorob, 
nemocnosti, distribuci a dostupnosti zdravotních služeb apod. Tato data budou rovněž 
plošně zveřejněna v podobě umožňující další sekundární zpracování.  

 Zdroje otevřené – režim „open data“. Režim zpřístupňování, který musí být zákonem 
explicitně přiřazen k tomu určeným datovým zdrojům. Příkladem mohou být vybraná data 
Národního registru poskytovatelů.  
 

Věcný záměr navrhuje nově upravit zpřístupnění dat Národního registru hrazených zdravotních 
služeb (NRHZS) pro MZ a pro ZP k plnění. Data přístupná ZP budou přístupná pouze ve vztahu k  
jejich vlastním pojištěncům. Na základě zdůvodnění daném jejich rolí, legislativně danou 
odpovědností a úkoly v resortu zdravotnictví bude těmto institucím dána role čtenáře dat tohoto 
systému, v zákonem jasně vymezeném a zdůvodněném rozsahu. Kromě tohoto opatření bude 
zároveň pro zmíněné instituce jasně vymezen přístup k zpracovaným datům s možností o 
zpracování žádat a zadávat je správci NRHZS. Zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví 
budou mít rovněž přímý přístup ke všem statistickým údajům generovaným z NZIS a z NRHZS.  

Zákon nově vymezuje kategorii Resortních referenčních statistických ukazatelů, resp. dává 
zmocnění pro jejich přesné definování a aktualizaci prostřednictvím prováděcích předpisů v gesci 
MZ. Tyto ukazatele jsou definovány jako statistiky, které  

- jsou vždy generovány na základě centrálních datových zdrojů NZIS 
- jsou povinně v nastaveném režimu publikovány správcem NZIS a publikace je doplněna 

interpretací správce NZIS a jím určených recenzentů či odborných garantů  
- jsou správcem NZIS poskytovány jako národní referenční údaje do mezinárodních statistických 

šetření či mezinárodních srovnávacích zdrojů dat   
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- jsou na základě zmocnění zákona zveřejňovány až na úroveň jednotlivých poskytovatelů 
zdravotních služeb (pokud to podstata ukazatele dovoluje) 

Definice Resortních referenčních statistických ukazatelů vymezená zákonnou úpravou a následné 
konkrétní vydávání seznamu těchto parametrů a metodik hodnocení v prováděcím předpise je 
v současné době nezbytností, která významně zvýší informační hodnotu NZIS pro laickou i 
odbornou veřejnost. Za referenční ukazatele budou určovány zejména komplexní statistiky, jejichž 
výpočet je netriviální, vyžaduje důslednou validaci dat a jejichž interpretace má velký význam a 
může ovlivnit chování veřejnosti vůči zdravotním službám (indikátory kvality péče) a vůči vlastnímu 
zdraví (doporučování screeningových programů). Rovněž půjde o statistiky, kterými se Česká 
republika prezentuje v povinných statistických srovnávacích hodnoceních OECD, WHO a EUROSTAT 
a kde relativně často dochází k nesprávné interpretaci některých ukazatelů.  

Ve smyslu návrhu věcného záměru zákon pouze obecně vymezí definici Resortních referenčních 
statistických ukazatelů jako kategorie statistik se specifickými postupy validace a publikování. 
Konkrétní seznamy a metodiky budou vydávány v rámci pravidelně aktualizovaných prováděcích 
předpisů. Seznam těchto ukazatelů tedy bude v čase změnitelný a bude moci reagovat na 
konkrétní požadavky a potřeby v daném čase.  

Zvláštními kategoriemi Resortních referenčních statistických ukazatelů budou zejména:  
- makroekonomické charakteristiky zdravotnictví  
- dostupnost zdravotních služeb ve smyslu geograficko-časovém, kapacitním (kapacita 

poskytovatelů, personální zajištění, přístrojové zajištění apod.) a finančním; statistiky mapující 
distribuci zdravotních služeb a rovný přístup k zdravotním službám  

- statistiky o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb a jejich ekonomice, o zdravotnických 
pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

- indikátory výkonnosti poskytovatelů zdravotních služeb 
- indikátory kvality zdravotních služeb  
- ukazatele zdravotního stavu obyvatel 

Věcný záměr navrhuje, aby vybrané statistiky, u nichž to numerická podstata dovoluje, byly plošně 
publikovány až na úroveň jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Vždy však na základě 
jasně popsaných a veřejně dostupných (plošně sjednocených a standardizovaných) metodik. 
V tomto smyslu jde zejména o ukazatele výkonnosti (počty ošetřených pacientů, počty 
provedených výkonů apod.) a o ukazatele kvality a bezpečnosti zdravotních služeb. Výčet takto 
určených ukazatelů bude pro dané kalendářní období určovat prováděcí předpis, k němuž dá 
zmocnění navrhovaný zákon. Konkrétní metodiky hodnocení a validace vstupních dat pro tyto 
ukazatele budou publikovány např. jako metodický předpis Ministerstva zdravotnictví.  
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Na základě ustanovení zákona o elektronickém zdravotnictví bude v části zákona regulující NZIS 
správci NZIS určena povinnost publikovat každoročně Zprávu o stavu zdravotnictví ČR, která bude 
obsahovat vyhodnocení všech určených referenčních resortních statistických ukazatelů. Povinnost 
daná správci NZIS bude doplněna povinnostmi uloženými poskytovatelům v daných segmentech 
péče určené referenční údaje (zejména indikátory výkonnosti a kvality) zveřejňovat a poskytovat 
součinnost při jejich hodnocení.  

 

Věcný záměr navrhuje využít nástroje EZ pro implementaci tzv. Klinických doporučených postupů 
(KDP), které definuje jako standardizované a parametrické metodické postupy popisující jednotlivé 
kroky diagnosticko-terapeutického procesu vyplývající z nejlepších možných důkazů a zkušeností 
(medicína založená na důkazech, „Evidence-based medicine“, EBM). Za účelem metodického 
vedení a standardizace KDP je navrženo ustavení Národního centra pro klinické doporučené 
postupy jako interního týmu (tělesa) pracujícího v rámci MZ, resp. ÚZIS ČR.  
Ve smyslu věcného návrhu zákona bude databáze odborně garantovaných a schválených KDP 
veřejná, avšak pro její uplatnění v praxi je navrhováno jako velmi přínosné provázat ji s centrálními 
datovými zdroji NZIS v rámci prostředí IDRR. Bude tak zajištěna plná dostupnost pro poskytovatele 
zdravotních služeb a zejména možnost hodnotit na základě centrálních dat elektronického 
zdravotnictví dodržování KDP napříč systémem zdravotnictví, bez redundantní administrativní 
zátěže pro zdravotnické profesionály. 

Z pohledu veřejného zdraví a zvyšování kvality zdravotní péče přináší navržená zákonná úprava 
v rámci zákona o elektronizaci zdravotnictví zejména následující benefity: 

• Implementaci nejlepší praxe: diseminací a implementací tzv. best practice postupů. 
Pomocí plně parametrizovaných KDP může systém EZ velmi efektivně napomoci 
standardizaci léčebných postupů; zásadním nástrojem v tomto smyslu bude elektronická 
databáze dostupných KDP, která umožní jejich nezávislou kontrolu, dostupnost široké 
odborné i laické veřejnosti a zejména jejich pravidelnou aktualizaci.  

• Standardizaci rozhodovacích procesů profesionálů/zdravotnických pracovníků – udržení 
„up to date“. Zvýšení kvality a snížení heterogenity poskytované péče, kdy se lékař a 
nelékařští zdravotničtí profesionálové při klinickém rozhodování o diagnóze, léčbě, 
prevenci nemocí a podpoře zdraví mohou opřít a informovat své klinické rozhodnutí o 
kvalitních na EBM principech založených doporučených postupech.  

• Posilování zdravotní gramotnosti laické populace/příjemců péče. Navržená zákonná 
úprava implementující KDP jako inherentní součást centrálních datových zdrojů EZ bude 
zásadním přínosem také pro pacienty. Pacient získá odborně garantovanou platformu, kde 
si může znovu přečíst pokyny lékaře a dohledat si další informace o léčbě, možných 
komplikacích, režimových opatřeních atd. Takové opatření přispěje velkou měrou 
k motivaci pacientů, posílí vztah pacientů k vlastnímu zdraví a posílí i důvěru pacientů 
v poskytovanou zdravotní péči; v neposlední řadě tyto nástroje pomohou směřovat 
pacienty na ověřené kvalitní informace a jednoznačně tak přispějí ke zvyšování zdravotní 
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gramotnosti obyvatel. 
• Zkvalitnění profesní přípravy zdravotnických pracovníků. Pregraduální a postgraduální 

výuka zdravotnických profesionálů, ve které se studenti i zdravotničtí profesionálové budou 
kontinuálně vzdělávat pomocí aktuálních KDP.  

• Kontrolní mechanismy a posílení výkonnosti českého zdravotnického systému. 
Elektronicky dostupná a plně standardizovaná databáze Klinických doporučených postupů 
umožní evaluovat rozsah a strukturu poskytované péče v ČR z dostupných dat NZIS a 
z centrálních datových zdrojů elektronického zdravotnictví. Konkrétní KDP musí obsahovat 
specifikaci odborníků, pracovišť a minimálních personálních i environmentálních požadavků 
pro péči u dané klinické situace, diagnostického, ošetřovatelského či terapeutického 
výkonu. Na základě konkrétní specifikace bude možné stanovit indikátory pro naplňování 
doporučení a retrospektivně i prospektivně je hodnotit.  

 

Elektronická preskripce 

Věcný záměr vymezuje jako nejvýznamnější aplikaci elektronického zdravotnictví systém 
ePreskripce, pro který přináší následující ustanovení (aniž by omezoval jeho funkčnost, nastavení 
správy či provozu): 
- elektronická preskripce bude evidována v katalogu služeb a bude respektovat práva subjektů 

definovaná v Registru práv a mandátů 
- samostatnou službou bude úložiště lékových záznamů, které budou indexovány v centrálním 

indexu zdravotnické dokumentace (viz níže)  
- systém elektronické preskripce bude respektovat a využívat data autoritativních registrů a 

používat jednotný způsob autentizace poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických 
pracovníků 

Elektronická preskripce musí být plně integrovanou součástí EZ a jednou z jeho hlavních služeb. 
Z toho vyplývá její, výše popsaná a požadovaná, provázanost s celkovou architekturou služeb EZ, 
v technické i legislativní rovině.  

Věcný záměr předkládá jako nejvhodnější variantu řešení, kdy systém ePreskripce zůstane 
v současné podobě, pouze se propojí s centrální infrastrukturou IDRR a doplní se nové nástavbové 
funkce (indexace, předávání záznamů do OZZ). Systém bude akceptovat jednotné autentizační 
mechanismy a bude respektovat nastavení práv a mandátů v centrálním RPM 

Plnohodnotný systém elektronické preskripce tak bude umožňovat realizaci všech typů receptů, 
výměnu receptů v přeshraničním styku, existenci dlouhodobého záznamu elektronických receptů 
pacienta provázaného se záznamy medikace v OZZ pacienta. 
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4. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 

 Základní představa o obsahu právních norem určených k provedení navrhovaného 
věcného řešení  

Jak již bylo řečeno výše, po vyhodnocení dopadů regulace RIA, je nutné přistoupit ke komplexní 
právní úpravě vytvořením zákona o elektronizaci zdravotnictví. 

Stávající právní úprava celou oblast elektronizace neřeší. Jedná se pouze o dílčí právní úpravu, a to 
zejména v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v části 
týkající se úpravy Národního zdravotnického informačního systému a některých ustanovení 
týkajících se prvků elektronického vedení zdravotnické dokumentace. Nyní budujeme ucelený 
systém, který si vyžaduje primárně nový zákon komplexně upravující celou problematiku.  

Základním úkolem zákona o elektronickém zdravotnictví je legislativní ukotvení prostředí 
elektronického zdravotnictví, které má navazovat na aktuálně běžící procesy ve zdravotnictví a má 
je modifikovat jen v míře nezbytně nutné. Jedná se zejména o: 

 
1) Definici obsahu elektronického zdravotnictví a stanovení práv a povinnosti, které 

souvisejí s jeho vytvářením, užíváním a provozem. 
2) Definici základních pojmů. 
3) Stanovení lhůt a sankcí v případě nedodržení povinností. 
4) Nastavení potřebných přechodných ustanovení k jeho spouštění po etapách. 

 

ad 1) 

Nástroje, procesy a systémy pro subjekty ve zdravotnictví, specifikace informačních a 
komunikačních technologií v ucelených procesech zasazených do stávajícího systému fungování 
zdravotnictví. Důležitým elementem bude nastavení relevantních lhůt, datových formátů a 
metadat. 

ad 2) 

V minimálním rozsahu se bude jednat o definici následujících pojmů: 
 Národní autoritativní registry. 
 Komponenty IDRR – informačního datového rozhraní resortu, zejména centrální index 

zdravotnické dokumentace a Registr práv a mandátů. 
 Standardy zdravotnické informatiky (definují strukturu a formát datových rozhraní, 

strukturu, kvalitu, čas a způsob evidence zdravotnických údajů a jejich poskytování). 
 Elektronický zdravotní záznam a elektronická zdravotnická dokumentace. 
 Identita pacienta a zdravotnického pracovníka. 

ad 3) 
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Ukotvení lhůt a sankcí by mělo být zajištěno zejména v případě plnění národních autoritativních 
registrů, které budou autoritativním zdrojem údajů pro identifikaci subjektů, garanci práv a 
povinností relevantních subjektů v elektronickém zdravotnictví. 

ad 4) 

Přechodná ustanovení by měla stanovit, v jakých etapách bude docházet ke spuštění jednotlivých 
funkcionalit elektronického zdravotnictví jako celku a zároveň se tím vymezí i role stávajících 
subjektů v těchto etapách. 

 

Zákon zároveň bude definovat některé pojmy, např.: 

 

Pacientem se rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby podle §3 odst. 1 
zákona o zdravotních službách. V kontextu zákona o elektronickém zdravotnictví, pokud to není 
uvedeno jinak, zahrnujeme pod pojem pacient i ostatní fyzické osoby, uživatele elektronických 
služeb ve zdravotnictví, tedy především veškeré pacienty. 

Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je zdravotně pojištěna podle §2 odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. 

Elektronická zdravotnická dokumentace je elektronická forma zdravotnické dokumentace, to je 
souboru informací vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Elektronický dokument (záznam) 
je považován za součást eZD jen v případě, že je elektronicky podepsán kvalifikovaným 
elektronickým podpisem osoby zodpovědné/oprávněné k vedení eZD, časovým razítkem a 
elektronickou pečetí poskytovatele ZS. Primárním zdrojem eZD je poskytovatel zdravotních služeb, 
který je i jejím primárním správcem a který je povinen s ní nakládat dle legislativních norem a 
přijatých standardů (ukládání, zálohování, skartace atd.). 

Elektronický zdravotní záznam je částí zdravotnické dokumentace pacienta, který je vedený ve 
standardizované, interoperabilní formě.  

Index zdravotnické dokumentace je souborem vybraných elektronických zdravotních záznamů a je 
součástí Integrovaného datového rozhraní resortu. 

Emergentní záznam (EMZ) jde o soubor kritických zdravotních údajů pacienta, vedený 
v interoperabilní formě s vysokou dostupností. Emergentní záznam je primárně určen pro zajištění 
bezpečí pacienta, a to zejména při řešení život ohrožujících situací. Mezi emergentní údaje patří 
informace o faktorech, které mohou ohrozit život pacienta či ovlivnit volbu zdravotní péče.  

Osobní zdravotní záznam (OZZ) je souborem elektronických zdravotních záznamů, který je 
kontrolován a spravován pacientem. Osobní zdravotní záznam může být zpřístupněn online dalším 
uživatelům prostřednictvím provozovatelů OZZ na základě rozhodnutí pacienta.  

Integrované datové rozhraní resortu je souborem HW a SW komponent, které budou zajišťovat 
základní infrastrukturní služby elektronického zdravotnictví, je hlavním komunikačním uzlem 
propojujícím služby elektronického zdravotnictví, včetně propojení s informačními systémy 
základních registrů vedených dle zvl. zákona (zákon o základních registrech). 
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Služba elektronického zdravotnictví aplikace či informační systém, který využívá centrální 
infrastrukturu elektronického zdravotnictví nebo sdílenou službu elektronického zdravotnictví 
vedenou v katalogu služeb.    

Standardy elektronického zdravotnictví jsou závazná pravidla, která mohou definovat soustavy 
jednotek, užívané pojmy, kódy, formáty, protokoly nebo rozhraní, například v oblasti informatiky a 
komunikace, které umožňují propojování různých zařízení, komunikačních a informačních systémů 
ve zdravotnictví. Přímo či nepřímo určují obsah, rozsah a formu informací, vedených 
v informačních systémech elektronického zdravotnictví. 

Identita zdravotnického pracovníka elektronická totožnost, jednoznačné určení fyzické osoby - 
zdravotnického pracovníka, bude zajištěna záznamem v autoritativním registru zdravotnických 
pracovníků  

Identita pacienta elektronická totožnost, jednoznačné určení fyzické osoby – pacienta. Bude 
zajištěna záznamem v autoritativním registru pacientů. 

Portál elektronického zdravotnictví internetový portál dostupný všem aktérům elektronického 
zdravotnictví. Jde o primární vstupní bránu k informacím a službám pro pacienty, zdravotnické 
pracovníky, poskytovatele zdravotních služeb, dodavatele informačních systémů i státní resortní 
organizace.  

Navrhovaná základní struktura zákona o elektronizaci zdravotnictví by byla následující: 

 

Část první  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Část druhá  

PRVKY/SOUČÁSTI/SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Část třetí 

ODPOVĚDNOST, PŘESTUPKY A SANKCE 

Část čvtrtá 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Souběžně se zákonem o elektronizaci zdravotnictví je potřeba začít pracovat na změnovém 
zákoně, který implementuje EZ do současného funkčního modelu českého zdravotnictví, který 
bude rušit či měnit některá ustanovení stávajících zákonů. 

Změnový zákon bude obsahovat ustanovení některých zákonů, která budou ve stávající právní 
úpravě zrušena a přesunuta s úpravami do zákona o elektronizaci zdravotnictví či dojde ke 
změnám stávající právní úpravy přímo v těchto zákonech. 

V případě změnového zákona se v prvé řadě jedná o úpravu stávajícího zákona o zdravotních 
službách. 

Další právní předpisy, do kterých bude nutné implementovat jednotlivé prvky elektronizace, jsou 
následující: 
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 zákon o specifických zdravotních službách,  
 zákon o zdravotnické záchranné službě,  
 zákon o veřejném zdravotním pojištění,  
 zákon o léčivech, 
 zákon o zdravotnických prostředcích,  
 zákon o ochraně veřejného zdraví, 
 transplantační zákon, 
 zákon o lidských tkáních a buňkách, 
 zákon o VZP, 
 zákon o ZP, 
 zákon o kybernetické bezpečnosti, resp. jeho prováděcí právní předpis, 
 daňový řád, 
 nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, 
 zákon o některých službách informační společnosti, 
 atd. 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze některé z platných právních předpisů a nesmíme zapomenout také 
na jejich prováděcí právní předpisy. 

K účinnosti navrhované právní úpravy: Vzhledem k využití stávajících subjektů i nastavených 
procesů je navrhována dělená účinnost s dostatečnou legisvakanční lhůtou (až 10 let – viz 
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů RIA). Základním předpokladem pro stanovení účinnosti je 
plná funkčnost základní komponenty Informačního a datového rozhraní resortu (IDRR), jehož plný 
provoz je stanoven na 31.12.2021, resp. 1.1.2022. 

Rámcový harmonogram účinnosti je následující: 

I. PRVKY/SOUČÁSTI ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ  

Autoritativní registr poskytovatelů zdravotnických služeb - 12 měsíců od účinnosti zákona 

Autoritativní registr zdravotnických pracovníků  - 12 měsíců od účinnosti zákona 

Autoritativní registr pacientů – 12 měsíců od účinnosti zákona 

 

II. Řízení identit zdravotnických pracovníků a pacientů  

Řízení identit zdravotnických pracovníků – 24 měsíců od účinnosti zákona  

Řízení identit pacientů – dle služeb eGovernmentu, resp. NIA 

 

III. Institucionalizace elektronického zdravotnictví  

Národní centrum elektronického zdravotnictví – ke dni účinnosti zákona zřídit, do 12 měsíců 
zahájit činnost  

Ústav zdravotnických informací a statistiky – s účinností zákona 

Národní centrum medicínských klasifikací a nomenklatur - s účinností zákona 

Národní kontaktní místo – s účinností zákona 
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IV. Sdílení zdravotnické dokumentace Elektronická zdravotnická dokumentace – s účinností 
zákona  

Index zdravotnické dokumentace - 12 měsíců od účinnosti zákona 

Propojení výměnných sítí – do 3 let v definovaném rozsahu, který bude upravován podzákonnými 
předpisy. 

Osobní zdravotní záznam – 12 měsíců od zahájení agend NCeZ  

Emergentní záznam – 36 měsíců od zahájení agend NCeZ 

 

V. Standardy elektronického zdravotnictví – s účinností zákona 

 

VI. Portál elektronického zdravotnictví, portál pacienta – s účinností zákona 

 

VII. IDRR 

Katalog služeb elektronického zdravotnictví – do 12 měsíců od účinnosti zákona 

Práva a povinnosti subjektů (zdravotníků a pacientů) při sdílení údajů o zdravotním stavu – 
REGISTR SOUHLASŮ A MANDÁTŮ – do 24 měsíců od účinnosti zákona 

 

Ve výše uvedeném harmonogramu je uvedeno zavedení prostředí elektronického zdravotnictví. 
Povinnost využívání tohoto prostředí ve vztahu k povinným subjektům (myšleno PZS a ZP, editoři) 
bude odstupňováno v minimální legisvakanční lhůtě 10 let od jeho zřízení. 

 

Uvedený harmonogram je rámcový, bude upřesněn v návrhu paragrafového znění v návrhu 
přechodných ustanovení. 

 

 Soulad s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami a právem EU 

4.2.1. Soulad s ústavním pořádkem ČR 

Návrh věcného záměru zákona je provedením čl. 31 Listiny základních práv a svobod (oprávnění na 
ochranu zdraví) při respektování čl. 7 odst. 1 (nedotknutelnost soukromí) a článku 10 odst. 3 
Listiny základních práv a svobod (ochrana osobních údajů). Navrhovaná právní úprava byla 
podrobena posouzení souladu s body 292–321 nálezu Ústavního soudu České republiky (ÚS) z 27. 
listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, č. 437/2012 Sb., kterým byla zrušena dřívější právní úprava 
NRZP. 

ÚS v odůvodnění k nálezu konstatoval, že skupina senátorů navrhla zrušení celé právní úpravy NZIS 
podle § 70 až 78 zákona o zdravotních službách, svou argumentaci však uvedla pouze ve vztahu k 
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té její části, jež se týká NRZP. V tomto rozsahu přistoupil k jejímu přezkumu i ÚS, přičemž dospěl k 
závěru, že § 76 a 77 tohoto zákona jsou v rozporu s právem zdravotnických pracovníků na 
informační sebeurčení podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a tato ustanovení 
zrušil, přičemž však uvedl, že principy, které vytyčil, se mají vztahovat na celý NZIS. 

Z bodů 307 až 321 nálezu vyplývá, že výlučným důvodem pro derogaci § 76 a 77 zákona o 
zdravotních službách byla skutečnost, že tato ustanovení stanovovala veřejný přístup kohokoliv k 
naprosté většině údajů zpracovávaných v NRZP s tím, že tento zásah do práv zdravotnických 
pracovníků nebyl odůvodněn žádným ústavně aprobovaným účelem (bod 320 nálezu). 

Již novela zákona o zdravotních službách č. 147/2016 Sb. v § 70 a 73 zákona o zdravotních službách 
zohlednila závěry ÚS přísněji nastavit účel NZIS a okruh oprávněných osob. NRZP byl obnoven jako 
neveřejný referenční agendový systém budovaný podle pravidel eGovernmentu. Bylo explicitně a 
jasně definováno oprávnění na přístup k NRZP prostřednictvím okruhu oprávněných a stanovených 
podmínek.  

Návrh věcného záměru tuto osvědčenou právní úpravu recipuje. Právo na informační sebeurčení 
subjektu údajů je omezeno (zpracováním osobních údajů) pouze v nezbytném rozsahu k účelu 
ochrany jiných veřejných zájmů, zejména čl. 31 Listiny základních práv a svobod (oprávnění na 
ochranu zdraví) či statistiky podle bodu 310 nálezu. Předkladatel vyšel z testu proporcionality 
popsaného v bodu 330 nálezu: „zda předmětné opatření sleduje legitimní (ústavně aprobovaný) cíl 
jeho omezení, a pokud ano, zda je toto opatření k dosažení tohoto cíle vhodné (požadavek 
vhodnosti), dále, zda tohoto cíle nelze dosáhnout jiným způsobem, jenž by byl k dotčenému 
základnímu právu šetrnější (požadavek potřebnosti), a nakonec, zda – jsou-li uvedené podmínky 
splněny – zájem na dosažení tohoto cíle v rámci určitého právního vztahu převáží nad dotčeným 
základním právem (proporcionalita v užším smyslu).“ 

Duplicita adresovaná v bodu 312 nálezu zde není, protože autoritativní i národní registry mají 
odlišný účel. Co se týká rozsahu zpracovaných údajů (bod 313 nálezu), odvíjí se u identifikačních 
údajů od konstrukce eGovernmentu. Z GDPR platí zásada minimalizace zpracováním osobních 
údajů. Veřejný přístup k NRZP není možný. Budou stanoveny konkrétně vyjmenované subjekty s 
oprávněním na přístup za účelem naplnění oprávnění na život a zdraví. Každý subjekt bude mít 
účel přístupu konkrétně specifikován; nebude plošný ani paušální. 

Toliko na okraj lze poznamenat, že nález nedopadl na pacientské registry, ani na vedení NZIS jako 
takového. 

 

4.2.2. Soulad s mezinárodními smlouvami  

V oblasti elektronizace zdravotnictví se navrhovaná právní úprava se ve svých dopadech dotýká 
ochrany soukromí subjektů ve zdravotnictví, které je předmětem regulace dané čl. 10 Úmluvy na 
ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 
Úmluva o lidských právech a biomedicíně ze dne 4. 4. 1997 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
č. 96/2001 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně) a také čl. 8 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950 (sdělení federálního 
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Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících). 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s uvedenými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 

Čl. 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně totiž připouští omezení práva na soukromí, pokud 
taková omezení stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti 
veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod 
jiných. 

Obdobně dovoluje zásah do výkonu práva na respektování soukromého života čl. 8 odst. 2 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod za podmínky, že takový zásah je v souladu se 
zákonem a je nezbytný v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 
bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 
zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování dat zaručuje, že všechny 
osobní údaje osob musí být získávány a zpracovávány za jasných podmínek, být získávány poctivě, 
být shromažďovány k jistému účelu, být přesné, a musí být uchovávány jen po nezbytnou dobu. 

Jasné podmínky jsou nastaveny právní úpravou stanovenou zákonem o zdravotních službách, účel 
jejích shromažďování a zpracovávání je explicitně stanoven zákonem a lhůta jejich uchovávání je 
stanovena zákonem jako doba nezbytná. Jejich zpracovávání je zcela přiměřené a přesné. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o data zpracovávána bez souhlasu, je zde dána přednost, v rámci 
hodnotové úvahy, veřejnému zájmu a dochází tak k omezení práva jednotlivce na informační 
sebeurčení proto, aby bylo naplněno další jeho právo – v j čl. 31 Listiny – právo na ochranu zdraví, 
na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 

4.2.3. Soulad s právem EU 

Návrh věcného záměru o elektronizaci zdravotnictví je plně v souladu s právem EU, zejména se 
dotýká předmětu právní regulace následujících předpisů: 

 Listina základních práv Evropské unie, 
 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
 směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, 
 eIDAS. 

Návrh věcného záměru plně respektují čl. 8 Listiny základních práv Evropské unie (ochrana 
osobních údajů) dále pak dalších práv, jak je zakotvují její čl. 24 (práva dítěte) a čl. 26 (začlenění 
osob se zdravotním postižením). 

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví není v rozporu s výše uvedenými 
předpisy Evropské unie, ani souvisejícími obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví je v souladu se zásadami volného 
pohybu služeb tak, jak jsou ve vztahu ke zdravotním službám vykládány Evropským soudním 
dvorem. Rovněž zohledňuje Závěry Rady o společných hodnotách a zásadách ve zdravotnických 
systémech Evropské unie.  
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Věcný záměr je v souladu se Směrnicí 2011/24/EU článek 14 – Elektronické zdravotnictví, zákon 
počítá s mezistátní výměnou zdravotnických informací prostřednictvím Národního kontaktního 
bodu. 

Věcný záměr je v souladu s čl. 49 a 56 Smlouvy o fungování EU (svoboda usazování a volný pohyb 
služeb), zvláště pokud jde o problematiku poskytovatelů osobního zdravotního záznamu. 

 

Návrh zákona je plně slučitelný s právem EU jako celkem. 

 

Z provedené analýzy hodnocení dopadů regulace zcela jednoznačně vyplývá, že zavedení 
elektronizace zdravotnictví nelze řešit jiným způsobem než zpracováním samostatné zákonné 
úpravy. Tento způsob řešení je podporován i mezinárodními zkušenostmi, např. i zkušeností ze 
Slovenska, kde byl přijat zákon č. 153/2013 Z. z., o národnom zdravotníckom informačnom 
systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Vzhledem k existenci několika možných variant věcného řešení problematiky, kterými lze 
dosáhnout požadovaných cílů, je věcný záměr v části týkající se způsobu promítnutí navrhovaného 
věcného řešení do právního řádu zpracován v jedné variantě zahrnující výběry nejvhodnějších 
variant dle analýzy RIA.  

Konkrétně se jedná o zpracování věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. 
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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 

 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

Hlavní dopad komplexní právní úpravy EZ do veřejných rozpočtů bude představován náklady na 
povýšení registrů NZIS na autoritativní referenční systémy a jejich začlenění do struktur EZ. Další 
dopady budou na straně PZS financovaných z veřejných rozpočtů, kteří budou postupně přecházet 
na hlášení do registrů NZIS v souladu s pravidly eGovernmentu a budou poskytovat data do 
referenčních autoritativních registrů NZIS. Obdobná situace se bude týkat i ZP, neboť v souvislosti 
s vytvářením ARP musí ZP zajistit jednak samotné hlášení do tohoto registru a jednak posílení 
svých vlastních databází pojištěnců, neboť stávající CRP dle doporučené varianty zákona bude 
modifikován. Samotné vytvoření nových komponent EZ, zejm. IDRR, si pak vyžádá centrální 
náklady v řádu desítek milionů Kč a resort zdravotnictví je bude řešit zejména pomocí projektů 
z dotačních programů EU. Nicméně některé kalkulované položky (viz níže) znamenají přímý dopad 
do rozpočtu MZ.  

Celková komplexní kalkulace nákladů navržených řešení je tak rozdělena do detailně 
specifikovaných kapitol, které jsou retailně rozvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) v kapitole 3.2. Finanční vyčíslení nákladů, neboť finanční dopad se u jednotlivých 
komponent týká různých oblastí a subjektů a také má různou nákladovou strukturu. Zároveň 
citovaná kapitola obsahuje i přehled dopadů do platové a personální oblasti státního rozpočtu. 

Dle provedených kalkulací a plánů lze největší dopad navýšení nákladů lze očekávat na straně státu 
v rozpočtu MZ, dále na straně velkých PZS (zejména poskytovatelů lůžkové péče) a zdravotních 
pojišťoven; u navrženého řešení dotýkajícího se ROS lze předpokládat rozpočtový dopad 
v rozpočtu ČSÚ ve výši 6 300 000 Kč. Návrh zákona je naopak velmi nákladově šetrný vůči 
poskytovatelům ambulantních zdravotních služeb a vůči segmentu primární péče; zajištěním 
centrálně garantovaných identitních prostředků jsou rovněž náklady vlastních zdravotnických 
pracovníků téměř nulové.  

V případě schválení navržené právní úpravy budou nároky na navýšení personálních kapacit a 
prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci řešeny vždy při přípravě návrhu 
parametrů státního rozpočtu na konkrétní rok, a to s maximálním ohledem na využitelnost 
stávajících limitů v dotčených kapitolách státního rozpočtu. 

Veškeré výdaje na elektronizaci zdravotnictví související s budoucí implementací navrhovaného 
nového zákona budou kryty v rámci schváleného státního rozpočtu a střednědobého 
rozpočtového výhledu a nebudou vznášeny dodatečné finanční nároky nad rámec schváleného 
objemu prostředků pro rozpočtovou kapitolu resortu zdravotnictví, popř. vnitra 
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 Dopad na podnikatelské prostředí České republiky 

Specificky lze v delším časovém horizontu očekávat zvýšení příležitostí v oblasti moderních 
přístupů ke zpracování informací o zdravotním stavu, léčbě, účinnosti léků atd. Rozvoj takových 
služeb/produktů bude umožněn zvýšením rozsahu elektronicky zpracovávaných a čitelných dat ze 
zdravotních záznamů. Pomocí moderních postupů (machine learning/AI, IoT atd.) bude umožněno 
komerčnímu sektoru nabízet nové služby, které jsou navázány na dostatečné množství informací, 
které budou strojově zpracovatelné. 

Velikým přínosem může být i využití nově získaných strukturovaných dat v aplikovaném výzkumu, 
což je jedním ze základních předpokladů rozvoje znalostní ekonomiky v ČR. 

Vytvoření podmínek pro vedení sdíleného OZZ občanů založeného na konceptu bank zdravotních 
záznamů je velkou příležitostí pro vznik a konkurenci specializovaných informačních systémů a 
navazujících mobilních aplikací z oblasti mHealth a telemedicíny, kde je ukrytý velký tržní 
potenciál.  

 Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  

Návrh s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá negativní sociální dopady, včetně dopadů na 
rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Navrhované změny ve struktuře a funkčnosti NZIS budou mít pozitivní sociální dopad, neboť 
přispějí ke zvýšení kvality léčebné péče v ČR a zejména ke zvýšení její dostupnosti. Resort 
zdravotnictví získá reprezentativní zdroj dat umožňující sledovat dostupnost a kvalitu péče pro 
různé sociální a demografické skupiny obyvatel, a cíleně tak působit na slabá místa v systému. 

Celkový přístup k poskytovaným službám bude garantován pro všechny občany s možností 
specifického přístupu k občanům se ztíženým přístupem k vybraným službám (handicap, vzdělání, 
věk atd.). Zvýšení dostupnosti informací umožní zkvalitnit péči zejména pro osoby, které nejsou 
schopny v současné době dostatečně popsat svůj zdravotní stav, přehled užívaných léků a 
předchozí prodělanou léčbu, velmi často se jedná právě o osoby sociálně slabé, se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny či seniory. 

 Dopady na životní prostředí 

Energetická náročnost řešení nebude oproti stávajícím systémům výrazně vyšší, neboť se v co 
největší míře počítá s využitím stávajících již existujících prostředků, které jsou využívány či 
plánovány zejména v rámci eGovernment. 

 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  

Česká republika se zařadí po boku jiných členských států EU k vyspělým zemím. Vytvoří základní 
chybějící infrastrukturu elektronizace zdravotnictví a umožní tak zvýšit udržitelnost financování a 
kvality zdravotních služeb. Dojde k autoritativní údajové základně resortu autoritativních registrů a 
realizaci uceleného setu komponent umožňující lékařům a pacientům flexibilně pracovat a sdílet 
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ZD, což má pro efektivitu velký význam stejně jako pro pacienta, který se chce aktivně podílet na 
péči o vlastní zdraví. 

Realizací opatření věcného záměru dojde k naplňování strategie Digitální Česko, které je zaměřeno 
na konkurenceschopnost ČR. 

Zvýšená dostupnost dat o výkonech ve zdravotnictví a průběhu léčby a jejích výsledcích může 
přispět ke zvýšení potenciálu v oblasti efektivity zdravotní péče, a to jak v rámci poskytovatelů 
zřizovaných veřejnoprávními subjekty, tak soukromými poskytovateli. 

S ohledem na stávající situaci (využití big data, IoT, prediktivních modelů), kdy dochází 
k výraznému tlaku na využívání dat a s tím spojenými novými službami, umožní vznik a sdílení 
strukturovaných informací udržet tempo s aktuálním trendem a pro ČR tak zůstat i nadále 
konkurenceschopnou.1  

 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Úspory dosažené v dlouhém horizontu spojené s omezením duplicitních vyšetření a neefektivního 
způsobu využívání léků mohou dlouhodobě přispět k zaměření uspořených prostředků na řešení 
problematických oblastí ve zdravotnictví v daném kraji. 
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právní úpravy s ohledem na svůj věcný obsah nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady 
zákazu diskriminace. Rovněž s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nemůže založit 
porušení zásady rovnosti mužů a žen. Navrhovaná právní úprava zachovává princip rovnosti mužů 
a žen. 
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7. Dopady na výkon státní statistické služby 

Návazně na širší využívání pseudonymizovaných dat v NZIS, zejména z důvodu zvýšení kvality 
hlášených dat a návazně na posun některých registrů k referenčním autoritativním systémům, 
jednoznačně dojde ke snížení administrativní zátěže návazně na zrušení většiny výkazů (zejména 
klinických) v rámci resortních výkazů v rámci programu statistických zjišťování dle zákona o státní 
statistické službě. U navrženého řešení dotýkajícího se ROS lze předpokládat rozpočtový dopad 
v rozpočtu ČSÚ. 
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8. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 

 a) Výchozí stav 

Zdravotnictví je v současné době elektronizováno pouze částečně. Někteří PZS vedou ZD pouze v 
listinné podobě a ti, kteří ji evidují v elektronické podobě, často nemají jednotnou evidenci eZD. V 
důsledku toho vznikají obtíže se zajištěním výkonu práv subjektů údajů dle GDPR, a to především 
práva na přístup k osobním údajům, a následně pak i dalších práv na toto právo navazujících 
(zejména práva na opravu, omezení zpracování).  

 

b) Cíl 

Hlavním cílem předkládaného návrhu věcného záměru zákona je nastavit základní postupy v rámci 
elektronizace zdravotnictví tak, aby byla zajištěna kompatibilita a bezpečnost zdravotnických 
informačních systémů a zároveň soulad všech dotčených procesů s právními předpisy. Bude se 
vycházet ze základních zásad ochrany osobních údajů, resp. jejich zpracování – zákonnosti, 
korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů a omezeného uložení. 
Speciální důraz je přitom kladen na zajištění souladu s pravidly v oblasti zdravotnictví, 
eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. 

 

c) Právní důvod zpracování 

Osobní údaje budou zpracovány na základě všech právních důvodů podle článku 6 odst. 1 GDPR: a) 
souhlas, b) plnění smlouvy, c) plnění právní povinnosti, d) ochrana životně důležitých zájmů 
pacienta, e) veřejná moc, nebo f) oprávněný zájem. Zákon stanoví účel zpracování, rozsah 
zpracovávaných osobních údajů, kategorie subjektů údajů, zdroje, editory a příjemce osobních 
údajů a doby uložení osobních údajů a podmínky zabezpečení osobních údajů v oblasti EZ. 

 

d) Konkrétní naplnění 

Zárukou integrity a důvěrnosti osobních údajů bude zakotvení IDRR a jeho parametrů v zákoně o 
elektronizaci zdravotnictví. Provozní, bezpečnostní a další standardy bude pro PZS a poskytovatele 
služeb EZ na základě zákona vydávat NCeZ ve spolupráci s NCMNK a každý PZS a poskytovatel 
služeb EZ bude muset mít certifikaci o splnění příslušných standardů od NCeZ. Zákon o 
elektronizaci zdravotnictví dále vymezí okruh osob, které budou osobní údaje zaznamenávat, 
přistupovat k nim nebo je jinak zpracovávat. Důvěrnost osobních údajů bude navíc posilněna 
možností pacienta nastavit přístupy k jeho záznamům v rámci RPM a přijímat notifikace o tom, kdo 
do jeho eZD nahlížel, činil v ní záznamy, opravy atd. 

Za přesnost a aktuálnost osobních údajů budou odpovídat editoři. Subjekty údajů mohou uplatnit 
svá práva v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Z důvodu zvláštního zájmů na 
přesnosti a aktuálnosti údajů v autoritativních registrech budou jejich editoři údajů povinni 
aktualizovat údaje v těchto registrech v krátkých lhůtách. Zásada přesnosti bude dále posilněna 
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oprávněním pacientů, PZS a zdravotnických pracovníků doplňovat a opravovat některé ze svých 
osobních údajů (zejména údaje kontaktní). 

1. zpracování osobních údajů v rámci poskytování zdravotních služeb 

Osobní údaje budou zpracovávány v autoritativních registrech, IZD, EMZ, OZZ, RPM a eZD. 
Důležitým elementem bude nastavení relevantních lhůt. eZD je nezbytné pro účely preventivního 
nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, 
poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo 
sociální péče. 

OZZ bude možné vést pouze na základě výslovného souhlasu pacienta. Tento souhlas bude dán 
formou opt-in. U EMZ bude možné využít možnosti opt-out a zakázat vedení EMZ. U OZZ a EMZ 
existuje možnost, že zpracování bude prováděno v zájmu ochrany veřejného zdraví a některých 
dalších případech, které budou dány právními předpisy (nařízení, zákony či vyhlášky) (např. 
osobních údajů nezbytných k řádnému posouzení zdravotního stavu pro účely vyhovění žádosti o 
řidičský průkaz). 

V případě eZD mimořádně citlivého charakteru bude existovat možnost jejího zneviditelnění v IZD, 
a to jednak lékařem při indexaci, jednak samotným pacientem prostřednictvím RPM. 

Vyhláška bude definovat typy ZD, které podléhají indexaci povinně i typy, které budou explicitně 
zařazeny do potencionálně stigmatizující kategorie. Na zpracování těchto osobních údajů bude 
tudíž možné uplatnit výjimky uvedené v článku 9 odst. 2 písm. a), h) a i) GDPR. 

2. Zpracování osobních údajů v NZIS 

Právním základem bude článek 9 odst. 2 písm. g) a j) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány pro 
účely řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče a statistické účely. Zákon o elektronizaci 
zdravotnictví poskytne vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektů 
údajů: Zpracované osobní údaje budou přístupné pouze stanovenému okruhu oprávněných osob. 
Zveřejňována bude jenom část NRPZS, který je částečně veřejný již nyní a jehož smyslem je 
informování veřejnosti o dostupnosti zdravotní péče. Ostatní údaje budou zveřejňovány pouze v 
anonymní podobě (např. v rámci statistik o zdravotním stavu obyvatelstva). 

 

e) Shrnutí obecné části DPIA 

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví je koncipován tak, aby kopíroval 
stávající procesy ve zdravotnictví a jeho dopad na subjekty údajů byl minimální. Elektronizace 
zdravotnictví znamená postupnou náhradu papírových záznamů o zdravotním stavu záznamy v 
elektronické podobě. Takovéto záznamy je jednodušší zpřístupnit oprávněným osobám, IDRR je 
navrhováno takovým způsobem, aby veškeré operace s elektronickým záznamem byly 
zaznamenány (logovány) a následně mohli být notifikovány pacientovi. Celková architektura EZ je 
tvořena souborem technických a organizačních opatření podle článku 32 GDPR, která budou 
vytvářet prostředí pro přenos a uchovávání veškerých záznamů. PZS bude navíc při zavádění 
technickoorganizačních opatření poskytována přímá podpora formou vydávání doporučení, 
standardů a konzultací státem.  

Pokud dojde k omezení práv subjektů údajů (např. nemožnost zneviditelnit informaci o eZD v IZD), 
je to vždy za účelem ochrany veřejného zdraví. Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci 
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zdravotnictví je v souladu s GDPR. Zakotvení základních principů a pravidel zpracování osobních 
údajů v zákoně o elektronizaci zdravotnictví a zavedením standardů a jejich kontrol jejich 
dodržování bude zárukou proti zneužití osobních údajů. 

 

f) Prameny 

Věcný záměr v oblasti ochrany osobních údajů dále plně koresponduje s: 

(1) Pracovním dokumentem o zpracování osobních zdravotních údajů v elektronických 
zdravotních záznamech (EZZ) vydaným pracovní skupinou pro ochranu údajů zřízenou podle 
článku 29 dne 15. února 2007 

(2) Doporučení Rady OECD o správě zdravotních údajů ze dne 17. ledna 2017 

(3) Závěry kontroly ÚOOÚ provedené u ÚZIS v roce 2017 pod čj. 07464/17 v kontrolním protokolu 
ze dne 16. března 2018 

(4) Důvodovou zprávou k novele zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016 Sb.) a 
stanoviskem ÚZIS ČR k návrhu skupiny senátorů k Ústavnímu soudu na zahájení řízení o 
zrušení části zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

 

g) Role ÚZIS 

ÚZIS ČR je při zpracování osobních údajů v NZIS správce osobních údajů. Řídí se při tom vnitřními 
předpisy a smlouvami se zpracovateli osobních údajů. ÚZIS ČR byl z hlediska ochrany osobních 
údajů v minulosti několikrát prověřen ÚOOÚ. Poslední kontrola byla ukončena 6. března 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 
ISVS se zaměřením na sběr a zpracování osobních údajů o zdravotním stavu subjektů údajů při 
vedení NZIS. V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné porušení. Kontrolní protokol z 6. března 2018, 
čj. UOOU-07464/17-11, konstatoval: 

1. ÚZIS ČR má uzavřeny smlouvy ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., a tyto obsahují záruky o 
dostatečném technicko-organizačním zabezpečení osobních, resp. citlivých údajů;  

2. ÚZIS ČR v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů přijal taková opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů; 

3. ÚZIS ČR v souladu s § 13 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zpracoval a dokumentuje 
přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v 
souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.; 

4. ÚZIS ČR v souladu s § 13 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů v oblasti 
automatizovaného zpracování osobních údajů zajišťuje, aby systémy pro automatizovaná 
zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby; 
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5. ÚZIS ČR v souladu s § 13 odst. 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů pořizuje elektronické 
záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje 
zaznamenány nebo jinak zpracovány; 

6. ÚZIS ČR užívá verzi logování informačního systému v takovém rozsahu, aby byl zaznamenán 
veškerý přístup. ÚZIS neporušil ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona o ochraně osobních 
údajů, kontrola přístupů zpracovatelů probíhá v rámci logování registrů. 

ÚZIS ČR bude nově i správcem a provozovatelem ARZP, ARPZS i ARP a spolu s PZS společným 
správcem IZD a EMZ. Zároveň se stane i správcem IDRR. Údaje, které budou zpracovávány, též 
pochází ze ZD, jejíž právní úprava, provedená zákonem o zdravotních službách, zahrnuje ochranu 
osobních údajů o pacientovi v ní vedených. 

 

h) Účel zpracování osobních údajů 

V navrhované právní úpravě bude přesně vymezen rozsah zpracovávaných údajů, respektována 
zásada přiměřenosti rozsahu ve vazbě na explicitně stanovený účel zpracování osobních údajů, 
kterými jsou zejména splnění následujících celospolečenských potřeb kladených na resort 
zdravotnictví, kterými jsou: 

(1) hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,  

(2) reprezentativní hodnocení zdravotních ukazatelů obyvatelstva,  

(3) hodnocení činnosti PZS,  

(4) hodnocení ekvity zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel,  

(5) zajištění transparentnosti a efektivity systémů úhrad zdravotních služeb, 

(6) zajištění oprávněného sdílení ZD, 

(7) zajištění oprávněného dočasného uložení ZD. 

Naplněním výše uvedených potřeb by mělo dojít ke splnění hlavního cíle – efektivnímu řízení, 
poskytování a financování zdravotních služeb, a k tvorbě skutečně efektivních zdravotních politik v 
ČR. 

Cílem je sledovat, zda pacient má skutečně rovný přístup k zdravotní péči, že tato péče je 
kontrolována z hlediska objemu, dostupnosti, kvality i bezpečnosti a že prostředky z veřejné 
zdravotní daně jsou vynakládány transparentně a efektivně. Tento typ kontroly je nutné zajistit 
napříč systémem poskytování i hrazení zdravotní péče, tedy bez ohledu na právní statut, vlastnictví 
či jiné postavení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb či plátců. Proto je systém NZIS a 
jeho sběry dat implementován plošně.  

Výše uvedené cíle nelze dosáhnout pouze sběrem agregovaných, anonymizovaných dat – tedy 
běžnými nástroji statistického šetření. Osobní data, tedy identifikaci jedince, pacienta, systém 
nutně potřebuje k tomu, aby dokázal správně přiřadit konkrétního poskytovatele zdravotních 
služeb, konkrétní úhradu za tyto služby, konkrétní obsah poskytovaných služeb ke konkrétnímu 
výsledku, jako je např. výskyt nežádoucích událostí, komplikací, dosažené přežití pacienta apod. Je 
nutné zdůraznit, že identifikace pojištěnce, pacienta, je pro všechny systémy NZIS nutná pro 
správné párování těchto datových entit k danému případu; dále během zpracování se již s 
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osobními daty nijak nepracuje. Osobní data jsou tedy využívána na primární úrovni záznamů NZIS 
(např. za účelem identifikace zdravotnického pracovníka v rámci NRZP). Avšak identifikace 
subjektu údajů v klinických registrech, po předání údajů z primárního úložiště k analýze a 
statistickému zjišťování, je za standardních podmínek vyloučena. 

Nicméně pro vlastní napojení příslušných entit je práce s jednoznačnou identifikací jednotlivce 
nutnou podmínkou. Agregovaná data neumožní hodnocení trajektorie konkrétního člověka v 
systému poskytování zdravotních služeb a neumožní kontrolovat kvalitu a výsledky těchto služeb. 

 

i) Jednotlivé referenční registry 

1. ARP – neveřejný systém, který bude primárně zdrojem autoritativních údajů, resp. explicitně 
stanoveného okruhu těchto osobních údajů. V zákoně bude stanoven režim jejich zpracování, 
lhůty jejich vyplňování i sankce pro případ jejich nepředání ze strany explicitně stanoveného 
okruhu editorů. Zároveň bude základnou systému EZ sloužící k distribuci a správě oprávnění 
vstupu do systémů EZ. Žádná forma zpracování nebude vést ke zveřejnění osobních údajů – 
přístup k registru budou mít jen zákonem určené subjekty s jasně specifikovaným důvodem 
přístupu. ARP bude budován jako autoritativní systém resortu zdravotnictví a bude využívat 
ztotožňování pacientů se ZR (ISZR) podle zákona o základních registrech. Po dobu nutnou pro 
validaci záznamů, budou jako osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta uváděny RČ i 
agendový identifikátor ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o základních registrech (dále také jen „AIFO 
agendy daného registru“ nebo „AIFO NZIS“). Následně po dokončení validace dat bude RČ 
vymazáno (s výjimkou cizinců, kterým nebylo v ČR přiděleno číslo pojištěnce). Veškerá 
komunikace se systémy, které využívají služeb eGovernmentu, bude probíhat podle pravidel 
eGovernmentu. 

2. ARZP – neveřejný systém, který bude primárně zdrojem autoritativních údajů, resp. explicitně 
stanoveného okruhu těchto osobních údajů. Nejedná se o údaje nové, ale již vedené ve 
stávajícím NRZP. Bude však nově stanoven režim jejich zpracování, lhůty jejich vyplňování i 
sankce pro případ jejich nepředání ze strany explicitně stanoveného okruhu editorů. Zároveň 
bude základnou systému EZ sloužící certifikačním autoritám k distribuci a správě oprávnění 
vstupu do systémů EZ. Žádná forma zpracování nevede ke zveřejnění osobních údajů – přístup k 
registru mají jen zákonem určené subjekty s jasně specifikovaným důvodem přístupu. ARZP 
bude budován jako autoritativní systém resortu zdravotnictví a bude využívat ztotožňování 
zdravotnických pracovníků se ZR (ISZR) podle zákona o základních registrech. Po dobu nutnou 
pro validaci a úpravu historických migrovaných záznamů, maximálně však po dobu dvou let po 
spuštění NRZP, budou jako osobní údaje potřebné pro identifikaci osoby zdravotnického 
pracovníka uváděny RČ i agendový identifikátor ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o základních 
registrech (dále také jen „AIFO agendy daného registru“ nebo „AIFO NZIS“). Následně po 
dokončení validace dat bude RČ vymazáno. Veškerá komunikace se systémy, které využívají 
služeb eGovernmentu, bude probíhat podle pravidel eGovernmentu vystavením webových 
služeb na eGovernmentu. Pro oprávněné uživatele systému NRZP, kteří nevyužívají služeb 
eGovernmentu, bude v ARZP vytvořeno jednotné číslo registrace, které bude sloužit ke 
komunikaci mezi ARZP a daným oprávněným systémem. Tyto webové služby bude poskytovat 
přímo ARZP s využitím ztotožnění přes eGovernment. Bude preferována varianta připojení přes 
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služby eGovernmentu. Registr ARZP bude obsahovat vlastní webovou aplikaci, která umožní 
oprávněným uživatelům přímé čtení/zápis údajů v rozsahu jejich oprávnění. 

3. ARPZS – autoritativní údaje budou zpřístupněny oprávněným institucím, které je budou 
používat pro autorizaci a řízení rolí v rámci svých systémů a služeb EZ. 

 

j) Závěry 

Zajištění ochrany soukromí a vysoké bezpečnosti práce s osobními údaji je hlavním smyslem 
výstavby EZ i rekonstrukce NZIS. Nově zakládané komponenty EZ i NZIS budou budovány podle 
pravidel eGovernmentu a GDPR. Cílovým stavem je provoz databází, ve kterých je záznam 
konkrétní osoby určen bezvýznamovým identifikátorem fyzické osoby a nikoliv tak, jak tomu bylo 
doposud – prostřednictvím rodného čísla. S ohledem na cílový stav budou jednotlivé komponenty 
EZ budovány či rekonstruovány pouze na AIFO každého příslušného registru či agendy, zatímco u 
registrů existujících, kde je třeba dodržet kompatibilitu s dosavadní infrastrukturou editačních i 
čtecích informačních systémů, bude postupně AIFO doplňován k dosavadnímu RČ tak, aby se NZIS 
do situace používání pouze AIFO dostal do roku 2020. Vše ovšem závisí na zprovoznění služeb 
eGovernmentu.  

Cílem EZ je používání pouze bezvýznamových identifikátorů AIFO, případně bezvýznamového 
identifikátoru EZ, a to unikátních pro každý jednotlivý zdravotní registr či IS nebo agendu. 

V novém systému EZ budou v maximální míře využívány služby eGovernmentu, včetně AIFO. RČ 
nebudou v novém systému EZ využívána a dosud evidováná RČ budou nahrazena AIFO, případně 
doplněna bezvýznamovým identifikátorem EZ. Službami eGov se myslí komunikace na základě 
webových služeb přes rozhraní eGSB, včetně managementu oprávnění a přístupů jednotlivých 
oprávněných systémů k těmto službám. Těmito webovými službami si oprávněné systémy 
předávají bezpečně data pouze s využitím vlastních jim přidělených AIFO. Restrukturalizovaný NZIS 
bude rovněž účelně využívat dostupné centralizované služby eGov jako například zajištění 
elektronického výpisu obsahu registru NRZP oprávněnému zdravotnickému pracovníkovi a 
management identity občana.  

 

k) Zabezpečení 

Budoucí systémy EZ budou provozovány ve vysoce dostupné infrastruktuře geografického clusteru. 
Provozní bezpečnost bude jištěna systémem opatření vycházejících z ISO 27001 a vyhlášky 
82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti a sadou technických nástrojů pro sledování a 
vyhodnocování provozu, správy logů, propracovaným systémem Business continuity a dalšími 
nástroji a opatřeními. Veškerá datová komunikace probíhající v rámci IDRR bude šifrována, stejně 
tak i uložená data v produkčních databázích.  

Veškeré operace s daty budou logovány a průběžně vyhodnocovány s cílem minimalizovat 
identifikovaná rizika. Vlastní přístup k datům bude realizován z hlediska uživatelů dvoufázovou 
autentizací s prokázáním identity pomocí NIA na nejvyšším stupni důvěry. Bude zajistěna 
autentisace pomocí generování časově omezeného hesla.  

Aplikační prostředí budoucího systému EZ bude obsahovat tři části:  
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1. produkční prostředí – obsahuje produkční data a aplikace na nejvyšším stupni provozního 
zabezpečení; 

2. testovací prostředí – obsahuje předprodukční aplikace a testovací data. Toto prostředí bude 
funkčně obsahovat všechny funkce provozního prostředí s novými funkcemi určenými pro 
testování před nasazením do provozního prostředí. Toto prostředí bude obsahovat i školící 
prostředí pro uživatele. Veškeré data obsažená v tomto prostředí jsou generována bez reálných 
osobních údajů; 

3. vývojové prostředí – toto prostředí je určeno pro vývoj aplikací EZ, správu zdrojových kódů. 

Serverové a síťové prostředí ISeZ budou provozována ve dvou geograficky oddělených lokalitách. V 
každé lokalitě bude provozován serverový cluster a obě lokality pak budou tvořit geografický 
cluster. Počítá se s nasazením technologií zaručující bezztrátovost dat mezi jednotlivými lokalitami. 
V rámci lokalit budou nasazeny nástroje SIEM pro monitoring a vyhodnocování provozu, systémy 
pro správu logů a další bezpečnostní nástroje. 

Vývoj jednotlivých komponent systému elektronického zdravotnictví IDRR bude realizován dle 
metodiky vývoje aplikací ÚZIS ČR tak, aby vzniklý zdrojový kód byl majetkem ÚZIS ČR. Veškerý kód 
bude vývojáři nahrán do vývojového prostředí, kde bude podroben testování na soulad s 
metodikou a následně bude nahrán do testovacího prostředí, kde bude testována jeho 
funkcionalita, stabilita a výkon. 

Provozní metodiky EZ budou vycházet z provozem prověřených metodik NZIS, které plně 
odpovídají standardům ISO/IEC 27001:2013 a ISO 10001:2007 a zákonu o kybernetické 
bezpečnosti a návazných vyhlášek.  

Návazně na rozšíření rozsahu údajů NZIS jsou prováděny změny v rámci nastavení vnitřních 
procesů ÚZIS ČR zejména k posílení dozorové činnosti ve vztahu ke shromažďovaným a 
zpracovávaným osobním údajům. Součástí bude pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

 

l) Výrok 

Navržená úprava představuje zásah do soukromí, který je v souladu s uvedenými podmínkami, 
neboť je proveden zákonem, je nezbytný v demokratické společnosti a jeho účelem je ochrana 
veřejného zdraví, popř. ochrana práv a svobod jiných. 
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9. Zhodnocení korupčních rizik 

Bylo provedeno zhodnocení korupčních rizik v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády, a to za přiměřeného použití Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment, 
Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. 

Přiměřenost 

Pro splnění daného účelu není jiného východiska než přijetí nové právní úpravy. Návrh věcného 
záměru zákona upravuje komplexně elektronizaci zdravotnictví. Rozsah ukládaných povinností 
jednoznačně odpovídá účelu. Navrhovaná právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí 
(mezinárodní). 

Efektivita 

Legisvakanční lhůta je plánována v první fázi délce cca 4 let (rok 2022). Délka dalších fází je 
navrhována na delší časový úsek. 

Odpovědnost 

Z návrhu věcného záměru zákona je zjevné, že hlavní kompetenční roli v dané oblasti bude 
sehrávat především MZ a ÚZIS ČR. Osoby odpovědné za konkrétní rozhodování lze jasně 
identifikovat. 

Opravné prostředky 

Není zde vedeno žádné správní řízení ani jiné obdobné řízení (kde by mohla být např. 
přezkoumána zákonnost). 

Kontrolní mechanismy 

Kontrolní mechanismy jsou nastaveny jednak u MZ jako ústředního orgánu státní správy, a to i ve 
vztahu k ÚZIS ČR. 

Transparentnost a otevřená data 

Návrh věcného záměru zákona stanoví úpravu poskytování informací dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím (poskytována pouze struktura sledovaných dat). Na straně druhé poskytuje 
ucelený systém poskytování otevřených dat. 

Jednoznačnost  

Nově navrhovaná právní úprava stanovuje jasné vymezení práv a povinnosti dotčených subjektů, 
stanoví jasné procesní postupy. 

Závěr hodnocení korupčních rizik 

V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA lze konstatovat, že věcný záměr splňuje 
kritéria přiměřenosti, jednoznačnosti, efektivity, transparentnosti, kontrolovatelnosti a 
jednoznačné odpovědnosti. Návrh nové právní úpravy jako celek se shoduje se známou dobrou 
praxí (mezinárodní) a navrhované postupy v ní obsažené se jeví přiměřené při srovnání 
s obdobnou mezinárodní legislativou.  

Vzhledem k výše uvedenému zhodnocení lze konstatovat, že návrh věcného záměru zákona nemá 
dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Byla provedena analýza dopadů na bezpečnost a obranu státu. Elektronizace zdravotnictví by 
z tohoto hlediska mohla představovat riziko zejména v oblasti nekorektního zpracování data a 
zveřejňování zvláštních kategorií osobních údajů potenciálně ohrožujících bezpečnostní složky 
země. Předložený návrh věcného záměru zákona naopak nepředstavuje žádné riziko v oblasti 
nákupu či využívání strategických technologií či v realizaci investic s přímým nebo nepřímým 
dopadem na bezpečnost či obranyschopnost státu.  

Z výsledků analýzy tedy jednoznačně vyplývá, že elektronizace zdravotnictví, včetně NZIS jako 
nositele hlavních datových zdrojů, musí probíhat pod nejpřísnějšími standardy kybernetické 
bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Tento aspekt byl zohledňován již v předchozích zákonných 
úpravách týkajících se NZIS, zejména v novele zákona o zdravotních službách zákonem č. 147/2016 
Sb. U některých komponent již v této stávající právní úpravě není umožněno zveřejnění některých 
údajů rozhodných pro bezpečnost a obranu státu. Jako příklad lze uvést NRPZS (od něhož bude 
odvozen nově zaváděný ARPZS), které jsou veřejně přístupné, s výjimkou PZS, jejichž zřizovatelem 
je Ministerstvo obrany, MV či Ministerstvo spravedlnosti. Tento princip, tedy přímo zákonem 
omezená dostupnost zvláštních kategorií osobních údajů nebo potenciálně rizikových údajů, bude 
uplatněn i v připravovaném zákoně o elektronizaci zdravotnictví.  

Nicméně samotné vymezení okruhu údajů, které nejsou veřejné, by řešilo pouze jeden rozměr 
problému. Elektronizace zdravotnictví nevyhnutelně podstatně rozšíří okruh centrálně 
archivovaných a centrálně spravovaných dat. Dat, jejichž dílčí zdroje jsou v současnosti víceméně 
separované. Z toho důvodu je nezbytné řešit i bezpečnost práce s těmito centrálními zdroji a jejich 
zabezpečení v rutinním provozu. Jako jeden ze stěžejních prvků bezpečnosti systémů a služeb 
e-zdravotnictví bylo na základě analýzy do věcného záměru zákona implementováno rozhodnutí, 
že nebude vznikat a zákonem nebude povoleno žádné centrální úložiště vlastního obsahu ZD. 
Práce s obsahem ZD tedy zůstane zachována na současném stavu, kdy jejím primárním správcem 
je vlastní PZS nebo poskytovatel sociálních služeb poskytující zdravotní služby. Připravovaný zákon 
o elektronizaci zdravotnictví umožní pouze vznik IZD jako IS popisujícího základní typologii 
existující dokumentace (pouze u zákonem taxativně vymezených typů) a sdružujícího metadata o 
dokumentaci, nikoli však informace ze samotného obsahu dokumentace. IZD bude uložen jako 
součást NZIS a práce s ním bude tedy podléhat všem zákonem předepsaným bezpečnostním 
pravidlům.  

Druhým principiálním opatřením zvyšujícím zabezpečení centralizovaných zdrojů dat je plošně 
uplatňované pravidlo, že všechny komponenty NZIS a všechny datové komponenty EZ budou 
striktně podléhat nejpřísnějším pravidlům eGovernmentu. Klíčové autoritativní zdroje dat budou 
vybaveny vlastními agendami, osobní data subjektů údajů budou striktně ukládána pod příslušným 
AIFO náležejícím pouze dané agendě. Nebude tak možné horizontálně tyto zdroje volně 
kombinovat anebo plošně ztotožňovat subjekty údajů.  

Zákonem definované IDRR bude plnit roli sjednocující infrastruktury, přes kterou, a jedině přes ni, 
bude probíhat veškerá autentická a autorizovaná komunikace poskytovatelů a dalších subjektů. 
Celý systém bude plně logován a tedy kontrolovatelný dle moderních zásad zajištění kybernetické 
bezpečnosti a evidenční ochrany údajů.  
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