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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 11. 1. 2019, s 
termínem dodání stanovisek do 1. 2. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 Resort  Připomínky  Vypořádání  
Ministerstvo financí   

Ing. Eva Gajdošová, tel.: 257 
042 272, e-mailová adresa: 
Eva.Gajdosova@mfcr.cz. 

Tato připomínka je zásadní 
 
1. Předkladatel uvádí (viz materiál – věcný záměr zákona, 
str. 101 a násl. a zpráva RIA str. 135 a násl.), že se předpokládá 
přímý dopad do státního rozpočtu a že očekávané náklady na 
provoz elektronických registrů budou kryty ze státního rozpočtu, 
a to z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, popř. Ministerstva 
vnitra. Předkladatel také uvádí, že část těchto nákladů bude rezort 
řešit zejména pomocí projektů z dotačních programů EU. 
Poskytnutí prostředků z evropských programů však není 
nárokové, a tak tuto informaci o způsobu financování nelze 
považovat za závaznou.  
Požadujeme proto, aby veškeré výdaje na elektronizaci 
zdravotnictví související s budoucí implementací navrhovaného 
nového zákona byly kryty v rámci schváleného státního 
rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu a nebyly 
vznášeny dodatečné finanční nároky nad rámec schváleného 
objemu prostředků pro rozpočtovou kapitolu resortu 
zdravotnictví, popř. vnitra. V tomto smyslu také požadujeme 
doplnit znění materiálu o výslovné konstatování, že navrhovaná 
právní úprava nepřinese žádné dodatečné požadavky na 

Připomínka akceptována. 
Do věcného záměru i Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace RIA byl 
doplněn text: 
„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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navyšování příslušných kapitol státního rozpočtu. 

 Tato připomínka je zásadní 
2. V oblasti vyčíslení dopadů do personální a platové 
oblasti státního rozpočtu nepůsobí materiál přehledným dojmem. 
Není zřejmé, jaké kapacity budou u dotčených subjektů využity z 
dosavadních personálních limitů a jaké předkladatel definuje jako 
nutné navýšit nad rámec stávajícího stavu. Jasný není v tomto 
případě ani zdroj financování (některé mají být spolufinancovány 
z rozpočtu EU, jiné hrazeny plně ze státního rozpočtu).  
Z toho důvodu požadujeme do materiálu zařadit přehlednou 
tabulku s dopady do platové a personální oblasti státního 
rozpočtu, jejíž struktura bude zhruba následující: 
1. Rozpočtová kapitola; 
1.1. Konkrétní organizační složka státu/státní příspěvková 
organizace; 
1.1.1. Počet míst vč. objemu prostředků na platy a DPČ/DPP 
vč. objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci, 
která budou využita v rámci stávajícího limitu počtu míst, 
prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci;  
1.1.2. Počet míst vč. objemu prostředků na platy a DPČ/DPP 
vč. objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci, 
která nejsou zabezpečena v rámci stávajícího limitu počtu míst, 
prostředků na platy a ostatní platby za Zásadní provedenou práci 
(+ návrh na rozpočtového krytí);  
Každou z těchto kategorií po jednotlivých místech (či DPP/DPČ) 
popsat co do činnosti, platových tříd a vyčíslení v Kč. Dále uvést 
zdroj financování (plně státní rozpočet/kofinancování z programu 
EU/mimorozpočtové zdroje, popř. jiné). 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
upravena kap. 3.2. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA Finanční 
vyčíslení nákladů.  
 
Do materiálu byly vloženy nově 
zpracované tabulky, v nichž jsou přehledně 
jednotlivě uvedeny jak zdroje financování 
(rozpočtová kapitola, stávající rozpočtové 
prostředky / nově potřebné prostředky, EU 
prostředky), tak i předpokládané výše 
platů, odvodů, zařazení a pracovní činnosti 
pracovníků v centrech. 
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 Tato připomínka je zásadní 
 
3. Do Důvodové zprávy požadujeme uvést, že 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. 

Připomínka akceptována. 
Do kap. 5.1. Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 
věcného záměru byl vložen text, který zní: 
„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.“ 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K bodu 3.3. (s. 40) a 5.1.3. (s. 100)  
4. Ministerstvo financí se nepřiklání k vytváření nových 
samostatných organizací v resortu MZ. Materiál by měl být 
doplněn, z jakého důvodu nemůže vykonávat činnost Národního 
centra elektronického zdravotnictví některý ze stávajících či nově 
vzniklých odborů MZ. Jestliže se předpokládá přímo řízená 
organizace – příspěvková organizace, mělo by být uvedeno, jaké 
finanční zdroje mimo zdroje státního rozpočtu budou příjmy 
jejího rozpočtu. 

 Připomínka akceptována 
 
Národní centrum elektronického 
zdravotnictví je fungujícím odborem 
Ministerstva zdravotnictví, který má být 
postupně, s nárůstem objemu činností 
rozšiřován. Tento záměr je např. součástí 
platné Národní strategie elektronického 
zdravotnictví i obsahem doporučení 
zahraničních expertů, najatých Evropskou 
komisí v rámci programu SRSP za účelem 
podpory vzniku a rozvoje Národního centra 
elektronického zdravotnictví ČR. 
Doporučení jsou aktuální, zdůvodněná, 
opírají se o dříve i aktuálně provedené 
analýzy a dostupné příklady dobré praxe 
z EU i ze světa. Systemizovaná místa 
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budou naprosto nezbytná pro zajištění 
dalšího plánovaného rozvoje digitalizace 
resortu. Mimo státního rozpočtu budou 
příjmem  především finanční mechanismy 
EU a EHP. Aktuálně jsou využívány zdroje 
OP Z, IROP, SRSP, státní rozpočet (v 
rámci MZ ČR), WHO BCA, Norské fondy, 
jsou podány požadavky na SR na 2021-22, 
projektové záměry do programu Digitální 
Česko. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K bodu 5.1.2., s. 100  
5. Žádáme o doplnění alespoň řádového odhadu 
finančního dopadu na rozpočty zdravotních pojišťoven. 

Připomínka akceptována částečně 
Pokud vzniknou náklady na straně 
zdravotních pojišťoven, budou se týkat 
nastavení optimálního způsobu 
komunikace mezi zdravotními 
pojišťovnami a centrálním registrem 
pojištěnců ARP. 
CRP je financován odděleně od ARP, 
stejně jako analýzy procesů. 
Odhad finančních nákladů bude možné 
udělat po provedení těchto analýz.  
Vzhledem k tomu, že procesy předávání 
pojištěnců mezi registry pojišťoven jsou 
průběžně řešeny, jejich optimalizace je 
financována z rozpočtů pojišťoven. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
6. V návrhu věcného záměru zákona se předpokládá 
finanční dopad na územní samosprávné celky, neuvádí se však 
jeho vyčíslení ani způsob jeho krytí. Zejména se přidávají 

Připomínka akceptována 
Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní je v první fázi upuštěno. 
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působnosti obcím s rozšířenou působností (ORP) bez jakékoli 
zmínky o způsobu financování těchto nových úkonů. V materiálu 
není jasně uvedeno, zda ORP mají vykonávat nové činnosti v 
samostatné nebo přenesené působnosti. Pokud by toto nebylo 
explicitně uvedeno, jednalo by se o výkon samostatné působnosti. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
7. Vzhledem k tomu, že se přidávají působnosti obcím s 
rozšířenou působností, z jejich povahy předpokládáme, že se bude 
jednat o výkon státní správy a tyto obce budou požadovat tyto 
úkony od státu pokrýt. Bude to znamenat přímý dopad na státní 
rozpočet v podobě navýšení příspěvku na výkon státní správy. 
Není rovněž stanoveno, zda tyto úkony budou zpoplatněny nebo 
ne. 

Připomínka akceptována 
Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní je v první fázi upuštěno 

 Tato připomínka je zásadní 
 
8. Navrhované termíny pro předložení návrhu zákona (do 
30. 9. 2019) a nabytí jeho účinnosti (1. 1. 2020) se nám z 
dosavadních zkušeností s podobnými projekty jeví jako nereálné. 
Domníváme se, že za čtvrt roku není možné zvládnout legislativní 
proces a už vůbec není možné zvládnout implementaci 
příslušných systémů. Implementační lhůta pro takto rozsáhlé 
systémy se běžně pohybuje v délce minimálně 12-15 měsíců od 
nabytí účinnosti zákona. 

Připomínka akceptována. 
Termín předložení návrhu zákona v 
paragrafovém znění byl upraven na 
11/2019. Návazně na toto bude také 
upraven i termín navrhované účinnosti 
samotného zákona. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
9. V materiálu chybí procesní schéma a popis životního 
cyklu vydání identitního prostředku pro zdravotnické pracovníky. 
To znamená, mimo jiné, procesy spojené s náběrem dat a jejich 
předáváním do výroby a zpětnou distribucí hotového identitního 

Připomínka akceptována. 
Kapitola týkající se věcného řešení 
přepracována, dočasně upuštěno od 
vydávání karty zdravotníka. 
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prostředku k jeho držiteli, včetně případného zpětného odesílání 
návratových dat. Procesy spojené se znovuvydáním identitního 
prostředku, blokací a rušením identitního prostředku, aj. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
10. Z materiálu není zřejmé, jaké funkcionality má 
kontaktní čip na kartě zdravotníka poskytovat. Není rovněž 
uvedeno, zda bude karta obsahovat rovněž bezkontaktní čip, 
případně jaký. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola týkající se věcného řešení 
přepracována, dočasně upuštěno od 
vydávání karty zdravotníka, Rovněž byla v 
textu lépe popsána odpovědnost 
poskytovatele zdravotních služeb za 
ověření a předání identity ZP vůči 
centrálním službám. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
11. V materiálu není popsán způsob zajištění poskytovatele 
identity pro zdravotnické pracovníky a chybí související odhad 
nákladů. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola týkající se věcného řešení 
přepracována, dočasně upuštěno od 
vydávání karty zdravotnického pracovníka. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
12. Nejasné použití pojmu OVM (Orgán veřejné moci). Z 
materiálu není zřejmé, co je tím myšleno. 

Připomínka akceptována. 
V kapitole o identitních prostředcích se 
jednalo konkrétně o obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Kapitola 
přepracována, text o OVM vypuštěn. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
13. V materiálu je uvedeno, že k finální personalizaci karty 
bude docházet na ORP. V současné chvíli ORP nedisponují 
žádným zařízením pro personalizaci čipů. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotníka.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
14. V materiálu zcela chybí finanční ocenění nákladů 
souvisejících s vybudováním infrastruktury pro pořizování žádostí 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotnického 
pracovníka. 
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a vydávání karet pro zdravotnické pracovníky. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
15. Z uvedených celkových cen není zřejmé, že se jedná o 
roční ceny – popis je zavádějící. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotnického 
pracovníka. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
16. Uvedené náklady na výrobu identitního prostředku pro 
zdravotnického pracovníka (čipovou kartu) nepředstavují reálné 
náklady na výrobu takové karty. Jen náklady na pořízení 
samotného kontaktního čipu, personalizaci a datifikaci 
kontaktního čipu, poskytnutí licence middleware a nahrání 
mezilehlých a eventuálně kořenových certifikátů převyšují 
uvedenou částku za kartu (100,- Kč). 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotnického 
pracovníka. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
17. V materiálu je uvedeno, že: „Výrobu karet zajistí STC 
podle existujících pravidel výroby eOP.“ Co to znamená? 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotnického 
pracovníka.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
18. Obecně je v celém dokumentu pro ukládání dat na kartu 
uváděno chybně slovo „personifikace“. Správně by mělo být 
„personalizace“. 

Připomínka akceptována. 
Terminologie opravena. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
19. V materiálu je uvedeno, že ještě není rozhodnuto, kdo 
bude poskytovatelem identit, zda to bude MV ČR či MZ ČR. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, dočasně upuštěno 
od vydávání karty zdravotnického 
pracovníka. 
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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik je připravena, v 
rámci tohoto projektu, nabídnout rovněž služby poskytovatele 
identity. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K názvu zákona  
1. Doporučujeme název zákona ve znění „zákon o 
elektronizaci zdravotnictví“ s tím, že jako § 1 bude zařazeno 
ustanovení obsahující předmět úpravy, které blíže specifikuje, 
které okruhy zákon upravuje. 

Připomínka akceptována. 
Název upraven na „zákon o elektronizaci 
zdravotnictví“, do paragrafového znění 
bude zařazen paragraf explicitně 
specifikující okruhy právní regulace. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K věcnému záměru zákona Část 4  
2. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do 
právního řádu považujeme za poměrně kusou a domníváme se, že 
by měla být rozšířena minimálně o výčet předpokládaných práv a 
povinností i předpokládaných součástí služby elektronického 
zdravotnictví, které budou v zákoně ukotveny. Rovněž pokud jde 
o nastavení dělené účinnosti, postrádáme v této části bližší 
specifikaci. 

Připomínka akceptována. 
Součásti služeb elektronického 
zdravotnictví jsou uvedeny v materiálu (jak 
ve věcném záměru, tak i v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace RIA). 
V paragrafovém znění pak budou jak práva 
a povinnosti, tak i součásti služeb 
elektronického zdravotnictví zakotveny. 
Představa o harmonogramu implementace 
EZ byla promítnuta do materiálu do 
kapitoly 4. Způsob promítnutí 
navrhovaného věcného řešení do právního 
řádu. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K přehledu dopadů regulace  
3. Z tabulky je třeba vypustit text „1.1.2020“ ve sloupci 
„Předpokládaný termín nabytí účinnosti“, neboť jde o věcný 
záměr zákona, který nemá charakter právního předpisu (a tudíž 
účinnosti nenabývá, vláda jej pouze schvaluje jako podklad pro 

Připomínka akceptována. 
Datum vypuštěno. 
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zpracování paragrafovaného znění). Pokud by mělo jít o 
informaci, kdy nabude účinnosti samotný zákon, jde v kontextu se 
stavem projednávání materiálu i termínem pro předložení vládě o 
termín naprosto nereálný. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K předkládací zprávě  
4. K předkládací zprávě Po ukončení meziresortního 
připomínkového řízení je třeba ji doplnit o informaci o jeho 
průběhu a výsledcích. Rovněž je nutno do obsahu obálky pro 
Jednání vlády doplnit o další bod „Vypořádání meziresortního 
připomínkového řízení“.Po formální stránce doporučujeme na str. 
4 vypustit z bodu 6 poslední větu, protože se podle našeho názoru 
nejedná o jeden ze základních principů elektronizace 
zdravotnictví, navíc je totožná z posledním odstavcem. 

Připomínka akceptována. 
Materiály budou doplněny o požadované 
údaje po skončení meziresortního 
připomínkového řízení. Věta vypuštěna. 
 

Ministerstvo obrany   

Mgr. Anna Eisová, tel: 
973 200 098, e-mail: 
legislativa.mo@army.cz, JUDr. 
Jana Hájková, tel: 973 200 077, 
Mgr. Kateřina Bourková, tel: 
973 201 809, a Mgr. Aleš 
Řezáč, tel: 973 378 410 

Tato připomínka je zásadní 
 
1. Obecně: 
Z předloženého návrhu věcného záměru zákona o elektronizaci 
zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli 
zdravotních služeb a o Národním zdravotním informačním 
systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) (dále jen „návrh 
věcného záměru zákona“) je zřejmé, že obsahuje závěry mnohaleté 
práce několika týmů Ministerstva zdravotnictví. Zvolená forma 
zpracování výsledků této práce však není zcela přesvědčivá, a to 
jednak vzhledem k absenci některých analýz, jednak vzhledem 
k poměrně velké uživatelské nepřívětivosti. Doporučujeme proto, 
aby návrh věcného záměru zákona byl přepracován podle zásad 

Připomínka akceptována částečně. 
Návrh věcného záměru byl upraven dle čl. 
4 odst. 2 Legislativních pravidel Vlády ČR. 
Do věcného záměru byla zpracována zcela 
nově kapitola 3. Návrh variant řešení 
v jednotlivých oblastech navrhované právní 
úpravy. 
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 
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obsažených v čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, což zvýší 
jeho přehlednost, odstraní četné duplicity textu a uživatelsky 
umožní jednoznačné posouzení záměrů v jednotlivých oblastech 
elektronizace zdravotnictví. V souvislosti s tím pak považujeme za 
nutné také do struktury návrhu zákona začlenit analýzu, zda 
předmětný záměr je nezbytné provést samostatným zákonem, nebo 
zda by nebylo účelnější a systematičtější celý záměr realizovat 
novelami dosavadní právní úpravy.                               
 
Odůvodnění: 
 Podle čl. 4 odst. 2 je v případě, že je k návrhu věcného 
záměru zákona zpracovávána závěrečná zpráva z obecného 
hodnocení dopadů regulace, povinné, aby z obsahu návrhu 
věcného záměru zákona byla zpracována samostatně pouze 
kapitola „Způsob promítnutí navrhovaného řešení do právního 
řádu“, ostatní kapitoly by měly obsahovat pouze stručné shrnutí 
záměru s odkazem na jeho bližší popis. Dodržením tohoto pravidla 
se předložený text odbřemení od duplicit, resp. vícečetností 
v opakování textů, včetně případného uvádění textů, které by 
z povahy věci měly být informačně shodné, ale v daném případě 
se v podrobnostech liší (např. str. 19-20 RIA se shodují se str. 14-
15 návrhu věcného záměru zákona, str. 21-24 RIA se shodují se 
str. 11-13 návrhu věcného záměru zákona, téměř totožné jsou pak 
podkapitoly v obou částech předloženého dokumentu týkající se 
autoritativního registru poskytovatelů zdravotních služeb nebo 
autoritativního registru zdravotnických pracovníků).  
 

Duplicity textu je však možné vysledovat i v rámci té které 
části předloženého dokumentu, tedy přímo v návrhu věcného 
záměru zákona nebo přímo v závěrečné zprávě z obecného 
hodnocení dopadů regulace, kde se vyskytují naprosto stejné, a to i 
vícekrát se opakující věty nebo dokonce i celé odstavce (příkladem 

některých ustanovení týkajících se prvků 
elektronického vedení zdravotnické 
dokumentace. Nyní budujeme ucelený 
systém, který si vyžaduje primárně nový 
zákon komplexně upravující celou 
problematiku. Text vložen do kapitoly 4. 
Způsob promítnutí navrhovaného věcného 
řešení do právního řádu. Stejně tak tato 
kapitola byla doplněna a dopracována, 
mimo jiné i v otázce souladu s ústavním 
pořádkem, mezinárodními smlouvami i 
právem EU. 
Otázka pojmosloví je podmíněna jednáními 
zejména s MV ČR a bude upřesněna a 
odůvodněna v paragrafovém znění návrhu 
zákona. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 
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může být na str. 52 návrhu věcného záměru zákona opakující se 
zmíněné tři odstavce týkající volby nejvhodnější varianty). 
V některých případech si tyto texty vnitřně odporují (např. na str. 
33, kde je uvedeno, že stát zajistí tisk a výrobu karet pro 
zdravotnické pracovníky, cca 60 tisíc pro lékaře, zubní lékaře 
a farmaceuty a cca 300 tisíc karet pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky, zatímco na str. 37 hovoří o 54 tisících pouze pro 
lékaře a cca 300 tisíc karet pro další zdravotnické pracovníky – 
tedy zřejmě veškeré pracovníky ve zdravotnictví, včetně těch, které 
zajišťují „nelékařské výkony“). 
  

Dále by bylo vhodné, aby v návrhu věcného záměru zákona 
nebyl text formálně zatěžován „analýzou variant“ tam, kde ve 
skutečnosti žádná varianta posuzována a navrhována není, neboť 
návrh věcného záměru zákona je předkládán na základě zcela 
jednoznačného zadání vlády České republiky, a tedy vůbec 
nepřichází v úvahu zachování stavu dosavadního (sám 
předkladatel v textu návrhu věcného záměru zákona uvádí, že 
věcný záměr byl vypracován na základě zadání s nutností danou 
oblast upravit). 
 
 Stejně tak lze předpokládat, že v případě dodržení pravidel 
stanovených pro zpracování návrhu věcného záměru zákona v čl. 4 
odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády bude větší pozornost 
věnována vyhodnocení efektivity provést cíle sledované návrhem 
věcného záměru zákona samostatným zákonem, oproti možnosti 
dosáhnout týchž cílů formou novelizace dosavadních právních 
předpisů; druhá z uvedených variant se přitom může zdát být 
výhodnějším, neboť elektronizace zdravotnictví představuje pouze 
doplnění existujících forem a prostředků pro existující procesy, 
které navíc v celé řadě případů již v digitální (elektronické) 
podobě prováděny jsou (existující registry, vedení zdravotnické 
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dokumentace v digitální nebo hybridní podobě apod.).              
 
 Návrh věcného záměru zákona v předložené podobě 
považujeme za uživatelsky velmi obtížně uchopitelný také pro 
vysokou četnost používaných zkratek (které proti tří a půl 
stránkovému katalogu, v němž jsou stanoveny, pak v následujícím 
textu nejsou důsledně využívány – např. použití slova 
„ministerstvo“ namísto zavedené zkratky „MZ“, v některých 
případech je použito přímo zkratky, v jiných zase slovní spojení, za 
kterým následuje uvedení stanovené zkratky v závorce 
napodobující „legislativní zkratku“, popř. využití stanovené 
zkratky pro slovní spojení, které není ustáleným slovním spojením, 
tudíž využití zkratky postrádá význam). 
 
 Dále se domníváme, že kapitola 4. návrhu věcného záměru 
zákona dostatečně nekoresponduje se zbytkem obsahu věcného 
záměru. V kapitolách 1. až 3. předkladatel obšírně rozpracovává, 
jaká je jeho představa o obsahu budoucí právní normy, tedy 
zákona o elektronizaci zdravotnictví, čemuž však následně 
neodpovídá struktura zákona, kterou představuje v kapitole 4. 
Zejména zde chybí část týkající se práv a povinností, stanovení 
konkrétních adresátů práv a povinností nebo postavení 
Ministerstva zdravotnictví, vůbec žádná pozornost pak není 
věnována právní formě navrhovaných nově vznikajících subjektů 
(mnohdy pak není zřejmé, zda bude jedinečný subjekt nebo 
centrální subjekt s regionálními pobočkami, když předkladatel 
v jednom případě subjekt označuje jako „centrum“ a následně pak 
„centra“). Přitom ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 Legislativních 
pravidel vlády by kapitola 4. měla být z návrhu věcného záměru 
zákona kapitolou nejvíce propracovanou, s nejvyšší mírou 
informační hodnoty popisovaných sdělení.           
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V kapitole 4. návrhu věcného záměru zákona pak jenom na 
okraj upozorňujeme, že je jí navrhována také oblast pro účely 
budoucí právní úpravy nově definovaných pojmů, přičemž jejich 
součástí jsou také pojmy dlouhodobě v právním řádu zavedené a 
osvědčené, u nichž navíc není důvod je „předefinovávat“; takový 
postup navíc není zcela v souladu s čl. 40 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády.           

 
Ze zpracovatelského hlediska na závěr také podotýkáme, že 

předložený dokument obsahuje množství překlepů a špatně 
uvedených odkazů, což je při jeho velkém obsahovém rozsahu a 
zřejmém autorství více zpracovatelů pochopitelné, ale po zúžení 
textu pro účely jeho předložení k legislativnímu projednání 
v pracovních orgánech vlády České republiky je vhodné text 
podrobit revizi i v uvedeném smyslu [např. str. 28 - odkaz na část 
2.2.2 Řízení identitních prostředků pacientů (zřejmě má jít o 
kapitolu 3.2) atd.]. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
2. Obecně, zejména ke koncepci řízení identit 
pacientů/pojištěnců: 

Návrh věcného záměru zákona se věnuje také řízení identit 
pacientů/pojištěnců pro účely možného sdílení dat a garance 
nezaměnitelnosti jednotlivých nositelů osobních údajů 
v jakékoliv jejich zpracovatelské kategorii; v této souvislosti jsou 
řešena také přístupová práva zdravotnických pracovníků, 
popřípadě pracovníků zdravotních pojišťoven k těmto údajům, a 
to i v rámci zajišťování důvěryhodných přeshraničních služeb. 
Předkladatel návrhu věcného záměru zákona se však 
v souvislosti s tím vůbec nezabývá zcela nezbytným zajištěním 
osob s krycími doklady a nezbytnou ochranou poskytovanou 
poskytovateli zdravotních služeb specifickým skupinám osob se 

Připomínka akceptována. 
Do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA byla doplněna věta „Pro 
účely utajení činnosti zpravodajských 
služeb České republiky, Policie České 
republiky, Celní správy České republiky a 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a 
zajištění bezpečnosti jejich příslušníků se 
počítá s použitím zvláštních postupů.“ 
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zvláštním posláním, a to kromě jiného také vzhledem k úmyslu 
zvýšení využívání biometrického zobrazení obličeje, případě 
jiných biometrických údajů pro doklady, jimiž by se měl 
pacient/pojištěnec identifikovat v systému elektronického 
zdravotnictví.  

 
Požadujeme proto, aby v návrhu věcného záměru zákona 

byly doplněny a vyhodnoceny zvláštní postupy a zajištění 
bezpečnosti týkající se ochrany a zakrývání zdravotnických 
zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb a podmínek 
zpracovávání osobních údajů o příslušnících Vojenského 
zpravodajství, Vojenské policie a Armády České republiky. 
 
Odůvodnění: 
 Uvedení těchto postupů a zajištění považujeme za zásadní 
pro Ministerstvo obrany. Budoucí právní úpravu elektronizace 
zdravotnictví je nutné nastavit tak, aby s příslušníky uvedených 
sborů, kteří využívají krycí doklady, bylo v systému 
elektronického zdravotnictví nakládáno tak, aby nedocházelo 
k jejich odhalení, a tím k potenciálnímu ohrožení bezpečnosti 
České republiky. Pozornost je pak nezbytné věnovat také 
identifikaci poskytovatelů zdravotní péče těmto osobám, kde 
soustředění péče o určitou skupinu osob, zejména je-li tato péče 
specifická, může pro předmětné osoby rovněž znamenat riziko. 
Zásadním problémem je pak zajištění bezpečnosti fotografie 
uvedených osob tam, kde pro jednotlivé zdravotnické informační 
systémy jsou zdrojově využívány údaje z agendových 
informačních systémů nebo základních registrů, anebo jsou údaje 
z těchto systémů sdíleny; praxe již v minulosti prokázala, že při 
nezajištění sdílení dat vinou fotografie velmi jednoduše dochází 
k odhalení těchto osob (jedna fotografie – více dokladů vydaných 
více osobám).           
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 Tato připomínka je doporučující 
 
3. Ke kapitole 3.6 věcného záměru: 

V uvedené kapitole doporučujeme pozornost věnovat také 
v jiné kapitole avizované funkcionalitě Portálu elektronického 
zdravotnictví, tedy vytvoření informačního prostředí pro obecné 
uživatele portálu (pojištěnce), a to jednak co do přístupu 
k informacím o správném životním stylu, ale také základních 
informacích o projevech nemocí, jejich léčbě a prevenci a 
poskytovatelích zdravotních služeb, na něž je možné se 
v konkrétním případě obracet.           

 
Odůvodnění: 

Přehled funkcí, které bude mít Portál elektronického 
zdravotnictví pro pacienta, je vzhledem k jeho avizovaným 
funkcím nedostatečný. Podle našeho názoru, pokud má být tento 
portál aktivně využíván pacienty, měl by obsahovat věrohodné, 
odborně a srozumitelně zpracované informace týkající se 
prevence a zdravého životního stylu (nepochybná přidaná 
hodnota portálu pak bude spočívat v potřebné informovanosti 
jeho uživatelů, jejich schopnosti správně se chovat i reagovat 
v případě vzniku poškození zdraví a zejména k rozumné reakci na 
léčebné „senzace“). 

 
 V opačném případě bude portál využíván pacienty jen 

neochotně, protože pro ně nebude přínosem. Dále se domníváme, 
že stát by se i vzhledem k současnému životnímu stylu měl zasadit 
právě o to, aby se tyto ucelené informace, dostupné na jednom 
místě, dostávaly k občanům. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k akceptaci připomínek MO a 
ÚOOÚ byla změněna struktura věcného 
záměru zákona dle ustanovení čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády a do kapitoly 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA 2.6. Portál elektronického 
zdravotnictví byl doplněn text: 
„Do budoucna se bude jednat o vytvoření 
informačního prostředí pro obecné 
uživatele portálu, a to jednak co do 
přístupu k informacím o správném 
životním stylu, ale také základních 
informacích o projevech nemocí, jejich 
léčbě a prevenci a poskytovatelích 
zdravotních služeb, na něž je možné se v 
konkrétním případě obracet.“ 
Na vysvětlení dodáváme, že je tento Portál 
budován s tímto cílem. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována 
Aktivity ÚZIS ČR jsou ve věcném záměru 
upřesněny a ÚZIS ČR je rovněž přidán do 
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4. K zavádění systému elektronického zdravotnictví:   
Požadujeme zahrnout zamýšlené aktivity postupného a na 

bázi pozitivní motivace vytvářeného systému elektronického 
zdravotnictví (viz předkládací zpráva str. 4 bod 5) pod stávající 
autoritu - Úřad zdravotnických informací a statistiky. Předložený 
dokument neobsahuje zdůvodnění pro vznik dalšího „úřadu“ nad 
rámec Ministerstva zdravotnictví a jeho součásti, jíž je výkonný a 
koordinující útvar řešící a koordinující elektronickou evidenci 
zdravotnických údajů, včetně jejich vyhodnocování a 
statistického zpracování (Úřad zdravotnických informací a 
statistiky). 
 
Odůvodnění: 
Pro zajištění integrity a zlepšení datových přenosů mezi 
stávajícími a nově vznikajícími národními systémy dat o 
zdravotnictví, je vhodné realizovat záměr v rámci stávajících 
struktur garanta oblasti; výstupem bude též úspora státních 
prostředků vynaložených na mzdové náklady. 

kapitoly „institucionalizace elektronického 
zdravotnictví“ , a to s jasně vymezenými 
kompetencemi a odpovědnostmi. Tyto se 
váží zejména i postupné implementaci 
IDRR a komponent NZIS, tedy 
autoritativní základny EZ.  
Zcela souhlasíme s připomínkou, že nutné 
dané aktivity realizovat v rámci 
existujících struktur. Proto také je přesněji 
popsáno Národní centrum pro EZ, nikoli 
jako „nový úřad“, ale jako odbor MZ ČR, 
který nevzniká mimo stávající organizační 
strukturu ministerstva.   

 Tato připomínka je zásadní 
 
5. K ukládání povinností územním samosprávným celkům:   

Návrh věcného záměru zákona požadujeme doplnit o 
analýzu dopadů na státní a krajské rozpočty s ohledem na rozsah 
povinností ukládaných poskytovatelům zdravotních služeb a 
jejich předpokládané rozložení v čase.  Předložený dokument 
neuvádí v dostatečné míře rozpracované dopady na 
poskytovatele zdravotních služeb - personální, ekonomické, 
organizační (nárůst administrativních úkonů, navíc neprodleně 
realizovatelných úkonů pod sankcemi), zajištění kontrolní 
činnosti pro realizaci navrhovaných povinností ani odvolací 
mechanismy v případě sporu o navrhované sankce. 
 

 
Připomínka akceptována 
Stát prostřednictvím tohoto zákona 
realizuje centrální služby elektronického 
zdravotnictví a vytváří tak infrastrukturu 
pro efektivní a bezpečné sdílení 
zdravotnické dokumentace, která se nyní 
předává komerčním zcela 
nekontrolovaným způsobem nebo 
jakýmikoli dostupnými technickými 
prostředky. 
Záměr tak umožňuje poskytovatelům 
zdravotních služeb tyto služby využívat a 
bezplatně poskytnout dlouho očekáváné 
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Odůvodnění: 
Kromě technické a personální náročnosti pro garanta projektů je 
rozsah povinností a administrativních úkonů, včetně jejich 
časového určení (neprodleně, do tří dnů..)natolik zásadním 
zásahem do provozu zdravotnických zařízení, že nelze návrh 
posoudit bez podrobného vyčíslení finančních nároků v časovém 
horizontu předpokládané implementace jednotlivých povinností. 

služby identifikace zdravotnických 
pracovníků, poskytovatelů, apod. 
Zákon nestanovuje povinnosti pro 
poskytovatele nad rámec jejich současných 
povinností na rozdíl od jiných zákonů, 
které mají bezprostřední dopad na 
financování poskytovatelů, např. zákon o 
kybernetické bezpečnosti. 
 
 
 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
6. K doplnění dopadů na státní rozpočet:   

Návrh věcného záměru zákona požadujeme doplnit o 
analýzu kalkulace výdajů státního rozpočtu na zajištění, 
zabezpečení a udržení přístupu obyvatel k údajům elektronického 
zdravotnictví deklarovaných návrhem a o odhad nákladů 
nesených pacienty/ klienty zdravotnických zařízení. 

 
 

Odůvodnění: 
Návrh neobsahuje vyčíslení části nákladů týkajících se 

účastníků systému veřejného zdravotního pojištění ČR ani 
ostatních, ani souvisejících výdajů státního rozpočtu na dosažení 
avizovaných účelů elektronického zdravotnictví z pohledu 
pacienta/pojištěnce. 

Připomínka akceptována 
Občané vynakládají na své zdraví stále více 
prostředků a času. Trendem je zvyšující se 
zájem o vlastní zdraví a zároveň je tento 
trend podporován ze strany MZ i 
prostřednictvím elektronizace 
zdravotnictví. 
 
Z pohledu pacienta je jakákoli úspora času, 
počtu vyšetření, zjištění informací o léčbě 
své a svých dětí přidanou hodnotou, do 
které bude investovat. 
 
Příkladem je existující služba elektronické 
preskripce, kde není potřeba návštěva 
lékaře, stačí se telefonicky domluvit na 
zaslání elektronického receptu na mobilní 
telefon a lze si vyzvednout lék v kterékoli 
lékárně. Pacient nenesl žádné náklady. 
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Pro využívání dalších služeb 
elektronického zdravotnictví bude občan 
potřebovat pouze identitní prostředek, 
který mu zdarma vydá MV (eObčanka), 
nebo jiný poskytovat identity. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
8. K zajištění ochrany osob při zpracovávání osobních údajů: 
   Z  důvodu přístupu k citlivým, resp. dalším specifickým 

kategoriím osobních údajů požívajících zvláštní ochrany, lze 
předpokládat, že bude více identifikátorů, hesel, karet 
k možnému přístupu, čímž se pro uživatele stane systém 
složitějším. Navrhujeme hledat při maximálním zabezpečení i 
jiné možnosti v identifikaci osob než hesla či jiné alfanumerické 
přístupy. 

 
V souvislosti s tím pak doporučujeme upřesnit, kdo bude 

oprávněnou osobou zapisující do elektronické zdravotní 
dokumentace pacienta a za jakých podmínek (při zachování zásad 
věrohodného dokumentu), a to například i s přihlédnutím 
k provádění řady výkonů „nelékaři“ – např. rehabilitace, domácí 
péče. V předloženém návrhu věcného záměru zákona pak zcela 
postrádáme řešení pro zpracovávání zdravotnické dokumentace 
v elektronické podobě, jejíž součástí by měly být také obrazové 
záznamy diagnostických vyšetření (CT, MR, RTG, sono, atd.) a 
pravidla pro jejich sdílení/zpřístupňování.  
 
Odůvodnění: 

Oblast zpracovávání osobních údajů je ve zdravotnictví 
mimořádně citlivá a nese s sebou zvýšenou míru rizik, a to 
zejména při jejich vedení v informačních systémech, umožňujících 

Připomínka akceptována. 
Věcný záměr počítá se se zavedením 
způsobů identifikace a autentifikace vždy 
odpovídající potřebnému stupni ochrany 
citlivých údajů, resp. zvláštní kategorie 
osobních údajů, jimiž zdravotnické údaje 
bezpochyby jsou. 
Pravidla zacházení s elektronickou 
dokumentací doplněna, včetně obrazových 
záznamů do Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA. 
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sdílení dat a jejich předávání do jiných informačních systémů. 
Proto považujeme za nezbytné, aby této oblasti byla ve všech 
aspektech úvah o budoucím způsobu zpracování osobních údajů 
věnována velká pozornost a provedenou analýzou bylo umožněno i 
všem budoucím účastníkům systému posoudit možná rizika a jejich 
důsledky.  

 Tato připomínka je doporučující 
 
9. Ke stanovování kritérií kvality poskytované zdravotní péče: 
 Návrh věcného záměru zákona doporučujeme doplnit o 
hodnocení úvah o stanovování kritérií kvality pro poskytovatele 
zdravotní péče.Klinicky doporučené postupy nebo guidelines jsou 
určitě výhodné a respektované, avšak doporučujeme stanovit, kdo 
bude jejich správcem (v případě změn, doplnění, aktualizace, atd.); 
při jejich nastavení dle nejnovějších poznatků medicíny je nutno 
zohlednit jak medicínské, tak i ekonomické hledisko, což je nutné 
promítnout i do příslušných kapitol návrhu věcného záměru 
zákona. 

 
Odůvodnění: 

Návrh věcného záměru zákona by měl obsahovat ucelené 
hodnocení funkcí a očekávaných přínosů i dopadů jím sledovaných 
cílů. V připomínce uvedená oblast řízení kritérií kvality pro 
poskytovatele zdravotní péčeje natolik zásadní jak pro kvalitu 
poskytované péče, tak pro výši úhrad za ni, že je nutné se jí 
věnovat zejména tam, kde se koncipuje systém umožňující sledovat 
veškerá data o poskytování zdravotní péče společně s dalšími 
kvalitativními i kvantitativními daty v jednom zdroji, což by mělo 
přinést významně pozitivní výstupy pro ovlivňování poskytovatelů 
zdravotní péče i chování pacientů.        

Připomínka akceptována 
Lze naprosto souhlasit s tím, že v případě 
KDP je nutné zajistit jejich odpovědného 
správce, který bude garantovat aktualizaci, 
stanovování kritérií pro vlastní posuzování 
kvality, a to i ve vazbě na ekonomická 
hlediska.  
Z tohoto důvodu je v návrhu věcného 
záměru nově více akcentována garance 
KDP v nově navrhovaném Národním 
centru KDP, a dále průmět KDP do tzv. 
referenčních resortních statistických 
ukazatelů. Tato kategorie ukazatelů 
zahrnuje i indikátory kvality a tyto budou 
nastavovány formou prováděcího předpisu. 
Bude tak zákonem uložena nejen povinnost 
správy a aktualizace, ale i nastavování 
kritérií formou prováděcího předpisu, který 
musí vždy projít řádným připomínkovým 
řízením.  
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

  

Mgr. Kateřina Kašpaříková 
z odboru legislativního; tel. 221 
92 31 42; mail 
katerina.kasparikova@mpsv.cz. 

Tato připomínka je doporučující 
 
Z hlediska gesce MPSV uvádíme obecně následující: 
Věcný záměr nepředpokládá, že by mělo v souvislosti s jeho 
přijetím dojít ke změnám zákoníku práce ani dalších 
pracovněprávních předpisů. Z hlediska naší působnosti je však 
podstatné, aby v případě, že zdravotnický pracovník bude 
v pracovním poměru nebo činný na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (závislá práce), svou práci 
vykonával na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Vše 
potřebné mu na své náklady musí zajistit zaměstnavatel 
(např. profesní čipovou kartu zdravotnického pracovníka, pokud ji 
zaměstnanec bude potřebovat, hlášení do registru apod.). Dále je 
třeba zdůraznit, že případné sankce za porušení povinností na 
úseku elektronizace  nelze ukládat zaměstnancům, ale jen 
zaměstnavateli (práce je vykonávána na odpovědnost 
zaměstnavatele).  
Vzhledem k tomu, že v současné podobě je materiál obecný, 
dovolujeme si na uvedené principy upozornit v této fázi 
z opatrnosti a s předstihem před zpracováním samotného návrhu 
zákona. 

Připomínka akceptována. 
Celý systém týkající se zdravotnických 
pracovníků, v případě závislé práce, 
nastaven (včetně předpokládaných sankcí) 
na odpovědnost a náklady PZS či státu. 
Vše bude podrobně upraveno a vysvětleno 
v důvodové zprávě k paragrafovému znění 
či v paragrafovém znění samotném. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K předkládací zprávě   
V první větě předkládací zprávy je uvedeno, že digitální 
technologie jsou nedílnou součástí zdraví a péče. Dle našeho 
názoru mohou být digitální technologie nedílnou součástí péče o 
zdraví/zdravotní péče, nikoliv však nedílnou součástí zdraví. 
Světová zdravotnická organizace WHO definuje zdraví jako stav 

Připomínka akceptována. 
Text předkládací zprávy doplněn a celá 
věta zní: 
„Digitální technologie jsou nedílnou 
součástí péče o zdraví a jejich uplatňování 
je zaměřeno na realizaci cílů zdravotního 
systému.“ 
Dále byl upraven závěr předkládací správy 
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úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze 
nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Zdraví je také 
chápáno jako hodnota. Z tohoto důvodu doporučujeme 
přeformulovat úvodní větu předkládací zprávy, neboť s odkazem 
na výše uvedenou definici zdraví, nemohou být digitální 
technologie součástí zdraví, nicméně mohou být součástí péče o 
zdraví či zdravotní péče.   
 
Dále doporučujeme v posledních dvou větách věnovat pozornost 
dvěma téměř totožným větám připomínajícím RIA, rozdíl je 
v odkazech na „část III.“, nebo na „část III. B“, ani jeden odkaz 
však neodpovídá návrhu. 

týkající se odkazu na Závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kalkulaci nákladů spojených s institucionalizací Elektronické 
zdravotnické dokumentace a zvýšením počtu zaměstnanců  
V případě, že podle připravované právní úpravy má dojít k 
navýšení počtu zaměstnanců, je zvýšení platů kalkulováno částkou 
13 měsíčních platů na rok s odůvodněním, že tímto postupem jsou 
pokryty náklady související s nemocenskou. Tyto položky podle 
platné právní úpravy však do prostředků na platy podle našeho 
názoru nepatří a nelze je tudíž tímto způsobem do kalkulace 
zahrnovat. Současně doporučujeme upřesnit, jakým způsobem 
jsou náklady na platy kalkulovány. Z věty „Náklady jsou 
kalkulovány dle standardních postupů.“ to není dostatečně jasné. 
V tabulce „Personální náklady“ (str. 101) je návrh výše platů 
uváděn bez příslušenství (pravděpodobně za měsíc) a ve sloupci 
„Celkem“ je částka uváděna s příslušenstvím (tj. částka x 1,36) za 
13 měsíců. Pro účely zjištění nákladů na výdajovou stránku 
státního rozpočtu není standardní kalkulovat 13 měsíců, 
ale 12 měsíců s tím, že potřebné finanční prostředky na odměny a 
náhrady platu jsou zahrnuty v celkovém objemu prostředků na 

Připomínka akceptována. 
Do materiálu byly v rámci vypořádání 
připomínek Ministerstva financí 
zapracovány nové tabulky týkající se 
problematiky platů.  
 
V souladu s připomínkou jsou prostředky 
na krytí náhrad kalkulovány nově v 
prostředcích na platy, roční výše osobních 
nákladů je tedy kalkulována standardně 
jako 12 měsíčních platů. 
 
Odvody jsou kalkulovány dle stávající výše 
odvodů, tj. u úvazkových pracovních 
poměrů včetně odvodu na FKSP (celkem 
36 %), u odměn z dohod bez odvodu na 
FKSP. 
S ohledem na plánovanou výši odměn u 
dohod je i u dohod kalkulováno s odvody. 
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platy.  

 Tato připomínka je doporučující 
 
V případě plateb osobám na základě dohod o provedení práce a 
dohod o pracovní činnosti se uvádí, že je kalkulována celková 
částka jako maximální možná úhrada za práci externistů na rok. Z 
této formulace není zřejmé, o jaké částky se jedná. Bylo by také u 
nich upřesnit, jak byly kalkulovány.  

Připomínka akceptována. 
Předpokládaná výše odměn u dohod je 
kalkulována ve výši 15 tis. Kč měsíčně, 
což odpovídá standartní výši odměn z 
dohod, které jsou vypláceny odborníkům s 
obdobnou vysokou specializací v jiných 
projektech. Jde o maximální plánovaný 
limit, skutečná výše je vždy vyplácena 
podle skutečně odvedené a schválené 
práce. 
V rámci revize kalkulace odměn z dohod 
byla zjištěná početní chyba v kalkulaci, 
novou kalkulací došlo k přesunu 
předpokládaných nákladů na dohody mezi 
NCMKN a NCKDP. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Dále doporučujeme revizi textu z formálního hlediska 

Připomínka akceptována. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

  

Mgr. Lenka Jelínková, odbor 
legislativně právní, e-mail: 
lenka.jelinkova@mmr.cz, tel. 
22486 1740 

Tato připomínka je doporučující 
 
1. V celém předloženém materiálu doporučujeme provést 
kontrolu textu (zejména interpunkční znaménka, překlepy) a 
upravit formátování textu (zejména odstranit nadbytečné mezery 
mezi slovy, upravit řádkování, zarovnání odstavců, velikost 
písma, apod.). 

Připomínka akceptována  
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
2. Při prvním použití odborného výrazu či názvu instituce 
v celém textu předloženého materiálu doporučujeme uvádět 
nejdříve celá slovní spojení, resp. celý výraz či název instituce a 
teprve poté zavést zkratku. 

Připomínka akceptována. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
3. Dále doporučujeme v celém textu předloženého 
materiálu důsledně používat již zavedené zkratky, přičemž 
současně navrhujeme zvážit, zdali zavedení tak velkého množství 
zkratek není na újmu srozumitelnosti textu. 

Připomínka akceptována  
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
4. V celém textu předloženého materiálu dále 
doporučujeme opravit a sjednotit citace právních předpisů, 
soudních rozhodnutí, citace předpisů Evropské unie a citace 
jednotlivých paragrafů. 

Připomínka akceptována.  
Upraveno. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

  

Mgr. Jana Klimentová, tel: 224 
853 259, email: 
klimentova@mpo.cz 

Tato připomínka je doporučující 
 

1. K návrhu jako celku: 

- Doporučujeme provést celkovou revizi předkládaného návrhu 
z hlediska gramatického. V návrhu je celá řada chyb (nesprávné 
tvary slov, chybějící interpunkce apod.), např. v části 1 materiálu 
úvodní větě (str. 11) slovo „která“ správně má být „které“, na 

Připomínka akceptována. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 
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straně 13 slova „příkladový výčet“ nahradit slovy „příkladný“ atd. 

- V materiálu je použito množství zkratek, které činí jeho obsah 
značně nesrozumitelný, proto doporučujeme zvážit jejich redukci a 
uvádět raději takto zkrácené pojmy v jejich nezkrácené formě. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. K části 3 bodu 3.4.4.: Zde se předpokládá, že provozovatelem 
osobních zdravotních záznamů má být soukromoprávní subjekt. 
V návaznosti na tuto skutečnost by bylo žádoucí uvést, kdo bude 
tento subjekt kontrolovat. Doporučujeme doplnit. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem ke zohlednění připomínek MO a 
ÚOOÚ úpravy dle čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR jsou 
úpravy provedeny v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
v podkap. 2.4.4. Osobní zdravotní 
záznam. Byl vložen text: 
„Poskytování služby osobních zdravotních 
záznamů bude podmíněno splněním 
stanovených organizačních, 
bezpečnostních a technických podmínek a 
následně udělením certifikátu NCeZ. 
Součástí certifikačního procesu je i 
průběžné prověřování dodržení podmínek 
certifikace. Tím je naplněn kontrolní 
proces.“ 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. K části 3 bodu 3.4.5.: Doporučujeme doplnit, obdobně jako 
tomu je v bodě 3.4.4., že informace o pacientovi budou 
zabezpečeny v souladu s GDPR a dalšími předpisy na ochranu 
citlivých dat. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
následující zpřesňující text vložen do kap. 
2.4.5. Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
4. K RIA, str. 10, části "Cíl návrhu právního předpisu" – 
doporučujeme ve 2. odstavci odstranit zdvojený text.  

Připomínka akceptována. 
V předmětném materiálu byl zdvojený text 
odstraněn. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
5. Na straně 95-96 věcného záměru zákona je v kapitole 4.1. 
Základní představa o obsahu právních norem určených 
k provedení navrhovaného věcného řešení výslovně uveden i 
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, avšak nikde ve 
věcném záměru není uvedeno, v jakém směru bude tento zákon 
třeba upravit. Žádáme buď vypuštění tohoto zákona ze seznamu 
předpisů na str. 96 (a i na straně 12) a nebo do kapitoly 4.1. 
doplnit, co by mělo být předmětem této úpravy v zákoně č. 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.   

Připomínka akceptována. 
Odkaz vypuštěn. 

Ministerstvo vnitra 
 

  

Mgr. Klára Štěpánková, adresa 
elektronické pošty: 
klara.stepankova@mvcr.cz, 
tel.: 974 817 330 
 

Tato připomínka je zásadní 
  
Obecně: 

1. Z předloženého věcného záměru zákona nelze dovodit, zda 
je cílem elektronizace zdravotnictví zlepšení kvality 
poskytované zdravotní péče, šetření vynakládaných 
nákladů, a tím pádem i zvýšení dostupnosti některých typů 
léčby apod., přičemž se domníváme, že tyto cíle by měly 
být základním argumentem odůvodňujícím jakoukoliv 
další elektronizaci zdravotnictví. Požadujeme předložený 
materiál v tomto směru doplnit o z hodnocení, jakým 
způsobem elektronizace zdravotnictví přispěje  
ke zkvalitnění poskytované péče. Pokud však dle 

Připomínka akceptována 

Uvedené cíle jsou více než legitimním 
zdůvodněním elektronizace zdravotnictví a 
de facto jsou principiálním motivem 
přípravy daného věcného záměru zákona. 
Budované centrální zdroje dat EZ 
napomohou garantovat dostupnost péče, 
personální kapacity poskytovatelů a 
výstupy péče. Všechny tyto dimenze 
kvality bude možné kontrolovat na 
reálných a relevantních datech, nikoli 
pouze retrospektivně, jak je tomu doposud. 
Ve věcném záměru byly tyto cíle více 
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předkladatele tento cíl navrhovanou reformou sledován 
není, pak ji nepokládáme za přínosnou. 

zdůrazněny a promítnuty výrazně i pro 
tento účel specificky připravených kapitol 
– tj. zejména kapitoly definující referenční 
resortní statistické ukazatele a indikátory 
kvality. Hodnocení kvality a ekonomické 
aspekty vynakládané péče jsou nově 
začleněny do popisů jednotlivých 
zdravotních registrů.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Jako zásadní problém vnímáme fakt, že návrh nebyl 
konzultován se Správou základních registrů, která by měla 
řadu navrhovaných opatření přímo realizovat. Navrhované 
změny se velkou měrou dotknou stávajících systémů 
základních registrů a národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci, jejichž správcem je právě Správa základních 
registrů. Například v národním bodu pro identifikaci a 
autentizaci by dle věcného záměru měl být veden atribut 
„zdravotnický pracovník“, což si mimo úpravy zákona č. 
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, vyžádá i 
technickou změnu  
v systému, což představuje dosud neplánovaný a 
nevyčíslený finanční dopad  
a personální kapacity. Dále záměr počítá s tzv. 
autoritativními údaji a využitím rozhraní eGON Service 
Bus (eGSB). Také se počítá s poskytnutím dostačujícího 
výkonu a kapacity služeb základních registrů a národního 
bodu pro identifikaci a autentizaci pro velkoobjemové 
ztotožňování a notifikace bez bližších specifikací. 
Považujeme proto za nutné záměr projednat se Správou 
základních registrů a technickými správci dotčených 

Připomínka akceptována. 

Diskuse probíhaly na úrovni OHA MV ČR, 
nicméně s ohledem na vznesenou 
připomínku konstatujeme, že věcný záměr 
zákona se nebude striktně vázat na 
rozšíření služeb základních registrů. 
Vzhledem k tomu, že profesní karta byla 
vypuštěna jako nezbytná podmínka 
prokázání identity z věcného záměru, 
nebude tento atribut do NIA propagován. 
Zmínka ze Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA odstraněna, text 
týkající se identitních prostředků 
pracovníka upraven tak, aby využíval 
služby eGOv, ale nepožadoval jejich 
radikální rozšíření.  

Bude vedena další diskuze se SZR ohledně 
zvýšené zátěže na infrastrukturu ZR a 
výsledné řešení bude promítnuto do 
paragrafového znění. 
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základních registrů.   

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. V návrhu chybí využití některých dalších nástrojů 
eGovernmentu, zejména obslužných kanálů, např. zde není 
žádná zmínka o případném využití datových schránek nebo 
kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT). 

Připomínka akceptována. 
S využitím datových schránek jako 
zavedeného a standardního komunikačního 
kanálu se počítá. Jednak v návaznosti na 
NIA (autentizace) a jednak v návaznosti na 
výměnu ZD. Omezeně i pro využití 
notifikačních služeb. Konkrétní využití ale 
bude ale až předmětem technické realizace. 
Využití CHECKPOINT je doplňkovou 
službou pro občany, která může významně 
zvýšit komfort občanů při získávání 
autentizačních prostředků zdravotnických 
pracovníků nebo výpisů z autoritativních  
údajů resortu zdravotnictví, apod. 
rozšiřování těchto služeb bude předmětem 
technické realizace a dohody s rezortem 
MV. 

.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. V návrhu není objasněno, zda vztah Autoritativního 
registru poskytovatelů zdravotních služeb vůči Národnímu 
registru poskytovatelů zdravotních služeb, resp. 
Autoritativního registru zdravotnických pracovníků vůči 
Národnímu registru zdravotnických pracovníků, resp. 
Autoritativního registru pacientů vůči Centrálnímu registru 
pacientů bude respektovat stávající logiku zákona č. 
111/2009 Sb.,  
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kdy 

Připomínka akceptována. 
Koncepce editační-autoritativní registr 
bude plně respektována.  

K historii záznamů – historie bude 
v autoritativní vrstvě zcela 
minimalizována. 

Pro naplnění potřeb Autoritativního 
registru pojištěnců  bude potřeba  i 
historické údaje pro účely forezních 
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jeden z informačních systémů je tzv. editačním agendovým 
informačním systémem a druhý je základním registrem, 
jehož referenční údaje jsou vybaveny právní domněnkou 
správnosti. Další samostatnou otázkou je zacházení 
s historickými záznamy, které je v zákoně  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, upraveno tak, že základní registr 
neobsahuje historii záznamů, avšak je optimalizován na 
vysoký transakční výkon a bezodstávkový provoz, zatímco 
editační agendový informační systém je pojat jako 
agendový systém s možností odstávky, přičemž obsahuje 
veškerou historii. Návrh věcného záměru s historickými 
údaji počítá pouze  
u Autoritativního registru pacientů, což se nám nejeví jako 
systematický přístup. 

procesů. Příkladem je evidence  změny 
pojišťovny. Důvodem je reálné fungování 
zavedených procesů ve zdravotních 
pojišťovnách dle platné právní úpravy 
(např. úhradový systém zdravotních 
služeb). Tyto procesy mají jisté zpoždění, 
jsou přezkoumávány a po jistý čas je 
nebytné mít informaci i o minulém stavu. 
Důležité je to zejména u pacientů – 
přeregistrace a účtování péče ZP a cizinců 
– vazba na jednu osobu i při změně čísla 
EHIC. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 1.1. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný 
záměr váže: 

1. Vzhledem k tomu, že nový právní předpis má upravovat 
standardy zdravotnické informatiky (včetně struktur a 
formátů datových rozhraní, kvalitu, čas a způsob evidence 
a jejich poskytování) - srov. str. 15, str. 42, str. 93 a str. 94 
věcného záměru - upozorňujeme na skutečnost, že vedení 
zdravotnických záznamů a dokumentace se řídí též 
zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
jeho prováděcí vyhláškou  
č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 
ve znění pozdějších předpisů, a národním standardem pro 
elektronické systémy spisové služby. Je tedy třeba řešit 
návaznost i na tyto předpisy. 

Připomínka akceptována. 
Uvedený zákon včleněn do kapitoly 1.1. 
Přehled platných právních předpisů. 
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 Tato připomínka je zásadní 
 

2. V přehledu absentují zmínky o právních předpisech 
v oblasti eGovernmentu, zejména zde není zmíněn 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, zákon č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
nebo zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 
Absentuje rovněž zmínka o zákoně č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i nařízení vlády  
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data, ve znění pozdějších předpisů, ač jsou oba 
zmíněné předpisy klíčové pro problematiku tzv. otevřených 
dat, kterou se materiál také zabývá. Popsané absence jsou 
mj. rozporné s tím, že na jiných místech materiálu se o 
některých v přehledu nezmíněných právních předpisech 
hovoří, jakož i s tvrzením obsaženým na str. 14, kde je 
uvedeno „Předkládaný návrh je koncipován se znalostí 
legislativy eGovernmentu.“. Navrhujeme zmíněné předpisy 
do přehledu doplnit. 

Připomínka akceptována. 

Uvedené předpisy včleněny do kapitoly 
1.1. Přehled platných právních předpisů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.1. Služby poskytování autoritativních údajů: 

1. Navrhovaná definice tzv. autoritativních údajů, jako údajů 
garantovaných státem, aktualizovaná z jiných informačních 
systémů veřejné správy, které lze používat, aniž by byla 
ověřována jejich správnost, je v zásadě totožná s pojetím 
referenčních údajů podle zákona č. 111/2009 Sb., o 

Připomínka vysvětlena. 

Koncepce uvedená v zákoně je dlouhodobě 
diskutována s OHA MV ČR a navržený 
princip byl odsouhlasen s tím, že 
respektuje rozšiřování a zadávání 
autoritativních údajů vedených jinými 
resorty.  

Je potřeba si uvědomit, že procesy 
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základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zavedení autoritativních údajů je podle našeho názoru 
v rozporu s koncepcí základních registrů jako takových – 
smyslem základních registrů je, aby orgány veřejné moci 
využívaly údaje právě ze základních registrů a nikoli 
agendových informačních systémů v podobě 
tzv. autoritativních údajů. Vhodnějším řešením by tak 
podle našeho názoru bylo rozšíření referenčních údajů 
vedených v základních registrech o další údaje a ty údaje, 
které by nebylo vhodné pro jejich specifičnost v základních 
registrech vést, by byly vedeny v příslušných agendových 
informačních systémech a z nich využívány, aniž by byly 
označovány za autoritativní. 

fungování ve zdravotnictví počítají i 
s organizacemi, které nejsou OVM a je 
nutné řídit jejich přístup jinak než přes 
registr RPP. 

Resortní autoritativní registry budou 
samozřejmě plně synchronizovány se 
základními registry a budou obsahovat jen 
nezbytné údaje. Jejich množina byla 
podrobena revizi a zúžena na nezbytně 
nutný set parametrů. Provedené změny 
byly návazně na vypořádání připomínek 
MO a ÚOOÚ provedeny v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Navrhujeme v materiálu zdůraznit, že autoritativní registry 
a údaje v nich vedené budou vždy vázány na subjekty nebo 
objekty vedené v základních registrech. Pokud se bude 
jednat o subjekt či objekt, který nebude v základních 
registrech veden, je nutné, aby byly vedeny údaje pro 
jednoznačnou identifikaci, popř. aby došlo aktivaci tzv. 
evidence jiných fyzických osob (EJFO) ve smyslu § 17 
písm. e) zákona  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. U subjektu či objektů, kterým lze 
přidělit AIFO, platí, že žádné osobní údaje nesmějí být 
vedeny přímo, nýbrž jen ve formě tzv. referenční vazby. 

Připomínka akceptována. 

Vzhledem úpravám věcného záměru ve 
smyslu čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel 
Vlády ČR byl text vložen do Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA: 
„Autoritativní registry a údaje v nich 
vedené budou vždy vázány na subjekty 
nebo objekty vedené v základních 
registrech, pokud jsou tyto v základních 
registrech vedeny.“ Referenční vazba bude 
samozřejmě vedena, nicméně dostupnost 
vedení vybraných osobních údajů je zcela 
nezbytnou podmínkou reálné 
proveditelnosti elektronizace zdravotnictví 
a tento postup byl doporučen ze strany MV 
již při přípravě projektu Integrovaného 
resortního datového rozhraní. Vedení 
položek je nezbytné jednak z toho důvodu, 
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že ne všechny subjekty vedené 
v autoritativních registrech jsou vedeny 
v základních registrech a také je třeba brát 
ohled na reálnou proveditelnost řešení, kdy 
tyto údaje mají být z autoritativní vrstvy 
předávány poskytovatelům zdravotních 
služeb. 

Do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA doplněna možnost aktivace 
tzv. evidence jiných fyzických osob 
(EJFO) ve smyslu § 17 písm. e) zákona č. 
111/2009 Sb. pro zahraniční zdravotnické 
pracovníky, kteří dosud nejsou 
v ROB(CIS). 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. V návrhu je na straně 21 uvedeno „Právní úprava obsahu 
autoritativních registrů bude minimalizován tak, aby 
sloužil výhradně účelům EZ a nenahrazoval jiné funkce 
(např. statistické, monitorovací, smluvní apod.).“. 
Navrhujeme, aby tato část byla upravena tak, aby byla 
souladná zejména s částmi týkajících se tzv. otevřených 
dat, kdy je zřejmé, že předmětné registry budou sloužit též 
ke statistickým účelům  
a shromážděná statistická data by následně měla být ve 
formě tzv. otevřených dat publikována. 

Připomínka neakceptována. 
Autoritativní registry nebudou sloužit 
jiným účelům a nebudou data v něm 
uvedená zveřejňována formou otevřených 
dat. Zdrojem statistických dat budou 
zdrojové agendové informační systémy.   

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. Na stranách 21 a následně i 97 je užíváno pojmu 
„agendový referenční registr“, aniž by byla nastíněna jeho 

Připomínka akceptována. 
V rámci paragrafového znění se bude 
hledat jiné pojmenování, případně se 
paragrafové znění bez těchto definic zcela 
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definice. Požadujeme tento termín upravit, neboť pojem 
„agendový“ a „referenční“ jsou pojmy zakotvené 
zákonem č. 111/2009 Sb.,  
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, v 
souvislosti s informačními systémy, resp. údaji, a neměly 
by být používány v jiném významu. 

obejde. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

5. Text prvního odstavce na straně 21 požadujeme uvést 
v tomto znění: „Autoritativní registry budou publikovat 
data prostřednictvím IDRR, jehož prostřednictvím bude 
zajišťován též přístup agendových informačních systémů k 
ZR a sdílení údajů mezi agendovými informačními systémy 
navzájem. IDDR bude zajišťovat správu oprávnění 
přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona. 
Obdoba ustanovení § 2  
písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních 
registrech“).“. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
zpřesňující text vložen do kap. 2.1. Zprávy  
z hodnocení dopadů regulace RIA Služby 
poskytování autoritativních údajů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.1.2. Autoritativní registr zdravotnických 
pracovníků: 

1. Sousloví „poskytování atributu v NIA“ navrhujeme 
nahradit přiléhavějším souslovím, např. „poskytováním 
atributu z propojeného datového fondu prostřednictvím 
eGON Service Bus, při procesech elektronické identifikace 
a autentizace“. Pro příklad uvádíme, že např. atribut, že 
určitá osoba je lékařem, by tak mohl být vyžádanou 
součástí souboru informací předávaných při elektronické 
identifikaci (tzv. SAML 2 token) z národního bodu pro 

Připomínka akceptována. 

 Od koncepce propagace atributu ZP do  
NIA bylo prozatím upuštěno, text byl ze 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA odstraněn. Propagace 
atributů z autoritativních registrů do NIA je 
dále zvažována, ale jedná se o technickou 
otázku, která nebude řešena direktivně 
v rámci VZ. 
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identifikaci a autentizaci příslušnému provozovateli online 
služby, který by ji pak už nemusel zjišťovat pod vlastním 
agendovým zmocněním, což může být v některých 
situacích výhodné. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Z části „Autoritativní údaje vedené v ARZP stanovené 
zákonem“ plyne, že se počítá se zavedením nového 
resortního identifikátoru fyzické osoby pro registrované 
agendy resortu zdravotnictví, tedy interního resortního ID 
pracovníka. Není ale uvedeno, zda tento identifikátor má 
být veřejný, nebo zda bude plnit pouze roli neveřejného 
identifikátoru v informačních systémech resortu 
zdravotnictví a v kterých. Dále spojení „anonymní 
identifikátor“ není přiléhavé, pravděpodobně měl 
předkladatel na mysli bezvýznamový identifikátor. V 
souvislosti s písmenem b), které operuje s údajem AIFO 
agendy NRZP, je třeba na vhodném místě materiálu uvést 
přehled agend, které v rámci NZIS, případně resortu 
zdravotnictví jako celku, mají mít definované vlastní 
AIFO. Například tedy - zda registr kloubních náhrad bude 
mít vlastní AIFO či jej bude sdílet např. s registrem 
asistované reprodukce, registrem kardiovaskulárních 
chorob či dalšími, zda zmíněný registr NRZP bude sdílet 
AIFO  
s registrem ARP, resp. CRP atd. Tuto záležitost v praxi 
často definuje až registrace jednotlivých agend v registru 
práv a povinností, nicméně bylo by vhodné záměr  
v materiálu určit jasně a přesně. 

Připomínka akceptována. 

Resortní identifikátor pracovníka je již 
zaveden v rámci NRZP. Analogicky bude 
zaveden v ARZP. Jedná se o neveřejné ID 
pracovníka dostupné jen oprávněným 
subjektům resortu zdravotnictví. Ano, 
jedná se o bezvýznamový identifikátor, 
nikoli anonymní, opraveno v textu.  

Stran AIFO – zavedení nového AIFO, pro 
IDRR je věcí možnou a bude vyplývat na 
základě analýzy nejjednoduššího propojení 
dat NZIS a IDRR a odborné diskuse s MV 
/ OHA.   

 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována. 

Do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
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3. V návrhu je předpokládáno, že autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků provede autentizaci 
zdravotnického pracovníka, pokud nebude evidován v 
základním registru obyvatel. Pokud platí předpoklad, že 
zdravotnický pracovník využívá  
k autentizaci prostředky národního identitního prostoru, tak 
nemůže nastat situace,  
že zdravotnický pracovník nebude ve zmíněném základním 
registru evidován.  
U fyzických osob, které nejsou evidovány v základním 
registru obyvatel, ač by pro účely elektronického 
zdravotnictví bylo vyžadováno, aby v základním registru 
obyvatel evidovány byly, je nutné aktivovat tzv. evidenci 
jiných fyzických osob (EJFO) ve smyslu § 17 písm. e) 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

regulace RIA byla doplněna možnost 
aktivace tzv. evidenci jiných fyzických 
osob (EJFO) ve smyslu § 17 písm. e) 
zákona č. 111/2009 Sb., pro zahraniční 
zdravotnické pracovníky, kteří dosud 
nejsou v ROB. Předpokládá se, že evidence 
zahraničního pracovníka v ROB bude pro 
něj  nepovinná, nicméně bude mít na ni 
nárok.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. Požadujeme osvětlení pojmu „anonymní resortní 
identifikátor“, který je poprvé použit na straně 24. 
Z kontextu usuzujeme, že tímto pojmeme je míněn spíše 
tzv. „bezvýznamný identifikátor“. Požadujeme proto 
uvedený pojem vysvětlit a zdůvodnit jeho zavedení, 
jestliže již existuje tzv. agendový identifikátor fyzické 
osoby  
(tzv. AIFO), s jehož užíváním návrh také počítá.  

Připomínka akceptována. 

V textu pojmosloví upraveno a vysvětleno. 
Změny provedeny v Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace RIA a potom i 
v samotném věcném záměru v kap. 3. 
Návrh variant řešení v jednotlivých 
oblastech navrhované právní úpravy. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

5. V této části materiálu je uvedeno, že občané České 
republiky a cizinci s hlášeným pobytem budou ztotožněni 
se základními registry. Navrhujeme upřesnit, že tito budou 

Připomínka akceptována. 

Text v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace RIA upraven a doplněn: 
„prostřednictvím přidělení AIFO“ 
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ztotožněni se základním registrem obyvatel, a to 
prostřednictvím přidělení AIFO. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

6. V části „Cíle, kterých chceme dosáhnout“ se hovoří o 
existenci autoritativních (nezvratných) dat. Především 
pojem „autoritativní“ nemá znamenat nezvratný, nýbrž 
vybavený právní domněnkou správnosti, stejně jako je 
tomu u referenčních údajů základních registrů. Součástí 
autoritativních údajů vedených v autoritativním registru 
pacientů mají být i jméno, příjmení, rodné příjmení, 
předchozí příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, 
státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo 
občanského průkazu, místo a stát narození. Jedná se o 
velmi široký výčet údajů, které zbytečně kopírují některé 
referenční údaje ze základních registrů, případně některé 
nereferenční údaje z editačních agentových informačních 
systémů. Nesouhlasíme s tím, aby tyto údaje byly 
duplikovány z jiných informačních systémů (základní 
registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel). 
Mechanismus online dostupnosti jakýchkoliv údajů 
prostřednictvím AIFO, za použití např. centrálního IDRR, 
je zcela dostačující a adekvátní, navíc současně poskytne v 
rámci ISZR i záznam o získání údajů v každém 
jednotlivém případě, což je žádoucí stav ve smyslu ochrany 
osobních údajů. Dále upozorňujeme, že takto získané údaje 
ze základních registrů by neměly být označovány jako 
„autoritativní“. Jde vždy o referenční údaje z jiného 
registru, které se zkopírováním nemají stát autoritativními, 
resp. nemají být v autoritativním registru vedeny (uloženy). 

Připomínka akceptována. 

Míněno je vybavení právní domněnkou 
správnosti. Byla provedena revize 
parametrů a některé byly vypuštěny s tím, 
že mohu být získávány a předávány PZS, 
ale nebudou trvale ukládány. Strategie, kdy 
se IDRR stane prostředníkem pro 
komunikaci poskytovatelů zdravotních 
služeb se základními registry, je 
dlouhodobě diskutována s OHA MV, 
respektive tento přístup byl ze strany OHA 
MV dokonce prosazován a resortem MZ 
byl akceptován. IDRR bylo jako realizační 
projekt připraveno právě v tomto duchu. 
Nemožnost ukládat a poskytovat základní 
autoritativní údaje v souladu se základními 
registry a zpřístupňovat je dalším 
subjektům resortu (samozřejmě 
kontrolovaně a plně zabezpečeně) by vedla 
na faktickou nemožnost realizovat 
prováděcí projekty eHealth v dostatečné 
kvalitě. Navržené řešení je také 
kompromisním řešením vzhledem k jiným 
připomínkám.    

 

 Tato připomínka je zásadní Připomínka akceptována. 

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



V. 
 

 36 

 
7. Na straně 29 se hovoří o povýšení současných registrů na 

autoritativní úroveň, což nepokládáme za vhodné, neboť 
věcný záměr počítá s vytvořením zcela nových registrů. 
Požadujeme tuto nepřesnost odstranit. 

Doplněno „povýšení vybraného obsahu…“.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

8. V části nadepsané „Vytvoření ARPZS a ARZP“ je odrážka s 
textem: „budou formálně součástí registrů NRPZS a 
NRZP, tato část registrů bude mít na rozdíl  
od agendového charakteru NRPZS a NRZP charakter 
transakční“. Žádáme doplnit vysvětlení, neboť není 
zřejmé, co přesně uvedená informace znamená.  

Připomínka akceptována. 

Jednalo se o chybné vyjádření. Vypuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

9. Z části „Volba nejvhodnější varianty“ (strana 31) plyne, že 
bude nadále zachován Centrální registr pacientů, resp. 
jednotlivé informační systémy zdravotních pojišťoven, 
přičemž jim bude umožněno aktualizovat údaje v nich 
obsažené prostřednictvím autoritativního registru pacientů. 
Požadujeme vyjasnit, zda tyto systémy jsou v roli 
editačních agendových informačních systémů, které jsou 
zdrojem údajů pro autoritativní registr pacientů, nebo zda 
je snad navrhováno postavení zmíněných systémů vůči 
autoritativnímu registru pacientů opačné. Není nadto 
zřejmé, z jakého důvodu by získávání informací z 
autoritativního registru pacientů do Centrálního registru 
pacientů, resp. do informačních systémů zdravotních 
pojišťoven, mělo být toliko dobrovolné a nikoliv povinné. 
V této části materiálu je rovněž uvedeno, že autoritativní 
registr poskytovatelů zdravotních služeb má sloužit k 

Připomínka akceptována částečně. 

Registry zdravotních pojišťoven evidující 
kmen pojištěnců budou primárními editory 
ARP. Pořizování dat bude povinné. 

Pro upřesnění uvádíme, že ARP bude 
disponovat i validační vrstvou, která bude 
kontrolovat předávaná data „, v rámci 
kterého bude vybudována samostatná 
validační vrstva zajišťující kontrolu 
autoritativních údajů a jejich přenesení do 
ARP“. 

Role CRP zůstane zachována pro výkon 
agendy zajišťující finanční toky mezi 
pojišťovnami a zajištění dalších funkcí, 
které tento registr plní. 

Vyjasnění pojmu identifikační funkce: 
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identifikačním, resp. autentizačním funkcím. Navrhujeme 
tuto informaci odstranit, neboť popsané role plní dle 
zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 
národní bod pro identifikaci a autentizaci.  

Registr bude obsahovat evidenci osob 
vedených v registru obyvatel v roli 
pacienta a bude průběžně s tímto 
referenčním zdrojem údajů ztotožňován. 

Dále bude obsahovat evidenci osob, 
cizinců, kteří nejsou evidováni v registrech 
MV (ROB, CIS) a kteří prošli zdravotním 
systémem, ať už mají zdravotní pojištění či 
nikoli, ať už jsou občané EU či ne. 

Proto tedy tento registr plní funkci 
identifikace osob ve zdravotním systému. 

Tento registr je úzce provázán s dalšími 
komponenty elektronického zdravotnictví 
např. určující přístupy jednotlivých osob ke 
zdravotním údajům. 

 

 

 Tato připomínka je zásadní 
 

10. V materiálu je uvedeno, že pro ověření identity 
zdravotnického pracovníka v centrálních systémech 
elektronického zdravotnictví „budou respektováni 
poskytovatelé identity uvedení v oznámeném identitním 
schématu ČR v rámci systému eIDAS a na odpovídajícím 
stupni důvěry“. Ač uvedená pasáž není sama o sobě 
chybná, platí, že pro ověření identity zdravotnického 
pracovníka v centrálních systémech elektronického 
zdravotnictví by měly být respektovány především 
prostředky vydané českými poskytovateli identity v 

Připomínka akceptována. 

Uvedená věta neimplikuje, že nebudou 
akceptovány i jiné, národní prostředky, 
pouze deklaruje, že uvedené eIDAS 
prostředky podporovány budou. 
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souladu s vnitrostátní právní úpravou, a to bez ohledu na 
to, zda příslušný systém byl ve smyslu nařízení eIDAS pro 
přeshraniční využití tzv. oznámen či nikoliv. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

11. V souvislosti s vydáváním karet se uvádí, že „Žádosti o 
vydání karet podá zdravotnický pracovník prostřednictvím 
elektronického podání nebo nejbližšího OVM.“. 
Navrhujeme doplnit, o který orgán veřejné moci se jedná, 
neboť je zcela zjevné, že se nemůže jednat o libovolný 
orgán veřejné moci. Rovněž navrhujeme, aby v materiálu 
bylo vyjasněno, co se míní pojmem „nejbližší“. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, od vydávání karet 
dočasně upuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

12. Na straně 33 se uvádí, že zdrojem autoritativních údajů je 
Národní registr zdravotnických pracovníků. Navrhujeme 
tuto část upravit, neboť zdrojem autoritativních údajů má 
být autoritativní registr zdravotnických pracovníků, 
zatímco Národní registr zdravotnických pracovníků je v 
roli editačního agendového informačního systému. 

Připomínka akceptována,  
Text opraven. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

13. Dále upozorňujeme, že personifikaci karty nezajišťuje 
obec, jak je v materiálu chybně uvedeno, nýbrž Státní 
tiskárna cenin, a to již v procesu výroby. Navrhujeme tuto 
část materiálu odpovídajícím způsobem opravit. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, od vydávání karet 
dočasně upuštěno.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

14. Obrázek na straně 34 definující úrovně záruky je zřejmě 
chybný - do národního bodu pro identifikaci a autentizaci 

Připomínka akceptována. 

Vypuštěno z textu. 
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se lze přihlásit OTP (UPS) a jde o střední úroveň záruky. 
 Tato připomínka je zásadní 

 
15. Rovněž upozorňujeme, že elektronický podpis neplní roli 

autorizace, nýbrž roli potvrzení projevu vůle. Navrhujeme 
stranu 35 upravit. 

Připomínka akceptována. 

Odstraněno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.1.3. Autoritativní registr pacientů: 

1. Vzhledem k tomu, že osoby v registru pacientů budou 
ztotožněny v základním registru obyvatel, požadujeme 
propojit Centrální registr zbraní s registrem pacientů 
pomocí notifikačních služeb. V případě, kdy bude fyzické 
osobě vydáno zbrojní oprávnění, by se tyto údaje pomocí 
notifikačních služeb zaktualizovaly v registru pacientů. 
Prvotní ztotožnění pacienta v Centrálním registru zbraní by 
provedl ošetřující lékař a následně by již záznam byl 
přihlášen k odběru notifikací. Předmětem těchto služeb by 
byly údaje o tom, že fyzická osoba je držitelem zbrojního 
oprávnění, popř. muničního oprávnění, v jakém stavu se 
oprávnění nachází (zajištěno, odnětí, vydáno atd.), datum 
vydání, datum platnosti, skupiny oprávnění, kdo oprávnění 
vydal. Na základě této služby by každý lékař, který má 
přístup  
k údajům pacienta v registru pacientů, získal informaci o 
tom, že pacient je držitelem zbrojního oprávnění – již by se 
nemusel řešit přístup lékařů k těmto informacím. 

Připomínka neakceptována. 
Akceptována skutečnost, že praxe vyžaduje 
zpřístupnění informace o držení zbraní pro 
lékaře. Nicméně se domníváme, že ARP 
má být resortním autoritativním zdrojem 
dat a není vhodným místem pro 
autoritativní záznamy dalších resortů, 
například MV. Řešení by mohlo přinést 
budoucí propojení datových fondů pomocí 
nových služeb (zejména notifikačních), 
které je však třeba budovat v úzké 
spolupráci s ostatními resorty. V rámci 
prováděcího projektu IDRR bude 
provedena analýza vazeb na okolní agendy 
a IS, v rámci ni by měla proběhnout 
identifikace notifikačních potřeb a výměny 
atributů 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Registr pacientů by měl umožňovat povinně zapsat 
lékařský posudek do tohoto registru (s možností tisku) bez 

Připomínka neakceptována. 
Připomínka je vedena ve snaze zefektivnit 
fungování jiných agend. 
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ohledu na to, zda-li pacient již je držitelem zbrojního 
oprávnění (popř. muničního oprávnění) či nikoliv. 
Lékařský posudek by tedy zůstal uložen v registru pacientů 
včetně informací o tom, kdy tento posudek byl vydán, 
který lékař posudek vydal, platnost posudku a jaký je závěr 
(zda-li je způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s 
omezením). Centrální registr zbraní by při vydání 
zbrojního (muničního) oprávnění provedl dotaz do registru 
pacientů a uvedené informace o lékařském posudku by 
převzal do Centrálního registru zbraní a to včetně údaje o 
tom, kdo je registrující poskytovatel zdravotních služeb v 
oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě, že žádný 
není. Ke dni uplynutí platnosti předchozího lékařského 
posudku by Centrální registr zbraní provedl automaticky 
stažení aktuálního nového lékařského posudku. V případě, 
že by tento posudek v registru pacientů nebyl, systém 
Centrální registr zbraní by na tuto skutečnost upozornil 
odborný útvar policie (obíhat mají data a ne občan). 

Autoritativní registry mají za úkol 
poskytovat autoritativní údaje pro plnění 
různých činností a agend. 

Zcela jistě dojde k propojování datového 
fondů různých rezortů a tyto registry 
poskytnou autoritativní údaje pro zajištění 
provozování těchto agend. 

 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.2. Řízení identitních prostředků zdravotnických 
pracovníků a pacientů: 

1. Na straně 32 se stanoví, že požadovaná úroveň důvěry pro 
vybrané typy identitních služeb bude definována 
v prováděcí vyhlášce k elektronizaci zdravotnictví. To 
ovšem není v souladu se současným právním stavem 
upraveným v zákoně č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci, podle jehož § 18 odst. 1 úroveň bezpečnosti 
poskytované online služby nebo jiné činnosti stanovuje 
kvalifikovaný poskytovatel tím, že ve vyrozumění 
adresovaném správci národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci uvede úroveň záruky prostředku pro 

Připomínka akceptována. 
Věta opravena „úroveň důvěry určí správce 
těchto služeb podle míry souvisejícího 
rizika“. 

Věta vložena do Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace RIA. 
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elektronickou identifikaci, kterou při prokázání totožnosti s 
využitím elektronické identifikace požaduje. Z tohoto 
důvodu požadujeme upustit od úpravy stanovení úrovně 
záruky prostředku pro elektronickou identifikaci 
v prováděcím právním předpise. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Zavedení pojmu „identita“ pro „identitní prostředek“ v 
kapitole 3.2. nepovažujeme za vhodné, neboť identita a 
identitní prostředek není to samé. Identitním prostředkem,  
tj. prostředkem pro elektronickou identifikaci, se prokazuje 
identita (totožnost) osoby. Jedna osoba může disponovat 
větším množstvím identitních prostředků. 

Připomínka akceptována. 

Opraveno v textu. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. Na straně 36 se dále uvažuje o možném budoucím 
stanovení závazných pravidel používání úrovně 
elektronického podpisu v situacích, kdy se nejedná o 
právní jednání. Domníváme se, že použití elektronického 
podpisu v těchto případech není na místě, a to s ohledem 
na účel elektronického podpisu, kterým je v souladu 
s nařízením eIDAS projev vůle (souhlasu) podepisující 
osoby s dokumentem – tedy obdobně jako v „listinném 
světě“. Je otázkou, z jakého důvodu dokumenty, jimiž není 
právně jednáno, a tedy nepotřebují podpis, podepisovat. Je-
li účelem zajištění integrity dat, pak by bylo vhodnější 
použití jiných elektronických nástrojů, například 
elektronické pečetě. Z tohoto důvodu požadujeme 
zamýšlenou úpravu vypustit. 

Připomínka akceptována částečně 

Zákon o zdravotních službách v § 54 
stanoví povinnost zdravotnického 
pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka každý zápis do ZD vedené v 
elektronické podobě opatřit identifikátorem 
záznamu; samotný zápis obsahuje 
nezměnitelné, nezpochybnitelné a 
ověřitelné údaje, kterými jsou datum 
provedení zápisu a identifikační údaje 
zdravotnického pracovníka nebo jiného 
odborného pracovníka, který záznam 
provedl. Například elektronická preskripce 
elektronický podpis vyžaduje při každé 
aktivní operaci – vystavení, opravě 
eReceptu, výdeji, opravě výdeje eReceptu. 

Použití el. pečetě poskytovatele je 
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uvažovanou a možnou alternativou. 

 

 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.2.1 Řízení identit zdravotnických pracovníků: 

1. Návrh věcného záměru zákona neodpovídá jednoznačně na 
otázku, kdo bude kvalifikovaným správcem uvažovaného 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace, v rámci 
kterého by se zdravotnímu personálu vydávaly prostředky 
pro elektronickou identifikaci. Není zřejmé, kdo bude 
subjektem, který bude za celý systém odpovídat (jinými 
slovy - kdo bude vydavatel prostředků pro elektronickou 
identifikaci, který bude odpovídat za korektní ověření 
identity, za vedení evidence vydaných prostředků pro 
elektronickou identifikaci, za zajištění zneplatnění 
prostředků pro elektronickou identifikaci apod.). 

Připomínka akceptována. 
Kapitola v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace RIA 2.2.1 Řízení identit 
zdravotnických pracovníků přepracována, 
od vydávání karty ZP dočasně upuštěno.  

Záměr počítá při identifikaci pacientů s 
využitím existujících dnešních i budoucích 
identitních prostředků splňující podmínky  
NIA. 

Záměr počítá při identifikaci 
zdravotnických pracovníků 
s identifikačními prostředky poskytovatelů 
zdravotních služeb (vydávaných pro účely 
autentizace k interním systémům) 
doplněných o zabezpečené systémové 
certifikáty těchto poskytovatelů určených 
pro napojení na centrální služby 
elektronického zdravotnictví. Předpokládá 
se i využívání existujících i budoucích 
identitních prostředků splňující podmínky 
NIA. (Například budoucí profesní karta). 

Za procesy ověření identifikace bude, 
zodpovědný daný identity provider. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována.  
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2. V rámci části shrnující požadavky na legislativní úpravu se 
uvádí, že „Zdravotnický pracovník bude mít nárok na 
technický prostředek pro prokázání své elektronické 
identity na nejvyšším stupni důvěry zdarma.“. 
Upozorňujeme, že v současné době není garantována 
existence prostředku pro elektronickou identifikaci na 
úrovni záruky vysoká. Tu splňuje pouze elektronický 
občanský průkaz. Dle našeho názoru není však možné nutit 
zdravotnického pracovníka, aby se do zamýšleného 
systému nutně přihlašoval s elektronickým občanským 
průkazem vydaným po 1. 7. 2018. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání karty 
na nejvyšší úrovni důvěry dočasně  
upuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. Zásadně nesouhlasíme, aby Ministerstvo vnitra zajišťovalo 
distribuci karet pro elektronickou identifikaci 
zdravotnických pracovníků. Nesouhlasíme s návrhem, aby 
vydání a personifikaci zprostředkovávaly obce s rozšířenou 
působností, které mají vykonávat výkon veřejné správy. 
Oblast zdravotnictví není možné převádět na obce s 
rozšířenou působností, jako vhodnější model je využívat 
instituce řízené Ministerstvem zdravotnictví. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. Rovněž nesouhlasíme s návrhem, aby výroba karet byla 
zajišťována podle existujících pravidel výroby 
elektronického občanského průkazu. Ministerstvo vnitra 
má se Státní tiskárnou cenin uzavřenou smlouvu na službu 
„Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti 
Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, 
pořizování a zpracování dat“. Konkrétní typy dokladů jsou 
ve smlouvě jednoznačně určeny, tudíž výrobu a distribuci 

Připomínka akceptována. 
Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 
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nového typu karty by bylo nezbytné nově smluvně upravit. 
 Tato připomínka je zásadní 

 
5. Distribuce dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva 

vnitra probíhá odděleně pro státní občany České republiky, 
kteří jsou držiteli občanských průkazů případně cestovních 
dokladů. Tuto agendu vykonávají zejména obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností a Ministerstvo vnitra, 
konkrétně odbor správních činností, který se současně 
podílí na distribuci dokladů na jednotlivé obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. Vydávání dokladů určených 
pro cizince, kteří mají v České republice hlášený trvalý 
pobyt, spadá do kompetence odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra, přičemž tyto doklady jsou 
vydávány prostřednictvím vlastních pracovišť ministerstva 
v rámci celé České republiky, nikoliv prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. Je-li smyslem nové právní úpravy 
vydávat zdravotnické karty pro občany České republiky a 
současně i pro cizince s povoleným trvalým pobytem na 
našem území, nelze jejich výrobu a distribuci zajistit podle 
existujících pravidel výroby elektronických občanských 
průkazů. Program sloužící k náběru žádosti o občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem a o cestovní pas a k předání těchto 
dokladů využívá údaje z agendového informačního 
systému evidence obyvatel. V této evidenci se vedou údaje 
o státních občanech České republiky, o osobách, které 
pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, 
kteří jsou matkou, otcem, jiným zákonným zástupcem, 
manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana 
České republiky. Součástí evidence obyvatel nejsou cizinci 
s povoleným pobytem na území. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 
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 Tato připomínka je zásadní 
 

6. Dále upozorňujeme, že obce s rozšířenou působností, 
kterých je 227, do občanského průkazu žádné údaje 
nenahrávají. V souvislosti s kontaktním elektronickým 
čipem mohou pouze ověřit funkčnost a obsah kontaktního 
elektronického čipu nebo ověřit volnou kapacitu pro 
zapisování údajů. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

7. Upozorňujeme, že aktuální podmínkou úspěšné 
identifikace autentizace prostřednictvím prostředku pro 
elektronickou identifikaci vydaném v České republice je 
to, aby fyzická osoba byla zavedena v základním registru 
obyvatel. Kvalifikovaný správce má povinnost před 
vydáním prostředku pro elektronickou identifikaci či před 
jeho prvním použitím, ověřit totožnost prostřednictvím 
národního bodu pro elektronickou identifikaci a 
autentizaci. Uvažované změny by tedy přinesly nutnost 
změny zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

8. Zmíněný zákon o elektronické identifikaci představuje 
právní základ pro prokazování totožnosti s využitím 
elektronické identifikace, pakliže právní předpis (nebo 
výkon působnosti) vyžaduje prokázání totožnosti. V rámci 
popisu nejvhodnější varianty 1 je uvedeno, že pracovníci 
budou prostředky pro elektronickou identifikaci využívat 
pro přihlašování do různých systémů, ale není již zřejmé, 
zda všechny tyto systémy budou provozovány na základě 
zákonného zmocnění či na základě výkonu působnosti 

Připomínka akceptována. 

Kapitola přepracována, řešení prokazování 
el. identity je upraveno a od vydávání 
profesní karty je dočasně upuštěno. 
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(tedy uplatňování veřejné moci). Pro přístup ke každému 
uvažovanému systému by mělo být provedeno posouzení, 
zda splňuje požadavky § 2 zákona  
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

9. Požadujeme věcný záměr zákona doplnit o vysvětlení, jak 
bude identifikace a autentizace zdravotnického personálu 
probíhat v případech, kdy bude národní bod pro 
identifikaci a autentizaci či autentizační server nedostupný 
(například z důvodu údržby). 

Připomínka akceptována. 
Do kap. 2.2.1. Řízení identitních 
prostředků zdravotnických pracovníků 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA byl doplněn následující text: 
„V  případech, kdy nebude národní bod pro 
identifikaci a autentizaci či autentizační 
server dostupný,  nebude autentizace 
zdravotnického pracovníka přes NIA 
možná.  
Drtivá a rutinní komunikace poskytovatelů 
zdravotních služeb bude realizována bez 
autentizaci NIA, krátkodobá nedostupnost 
NIA není reálně kritická pro poskytování 
zdravotních služeb.“ 

 Tato připomínka je zásadní 
 

10. Tyto připomínky uplatňujeme i vůči Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k tomu, že byly akceptovány 
připomínky MO a ÚOOÚ, kdy byl upraven 
věcný záměr dle čl. 4 odst. 2 Legislativních 
pravidel Vlády ČR, byly změny provedeny 
zejména v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.2.2. Řízení identit pacientů: 

1. V části věnované účelu se uvádí, že autentizační 
mechanismus pro osoby neuvedené v základním registru 
obyvatel bude navržen vyhláškou tak, aby i tyto osoby 

Připomínka akceptována 
Dopracováno. 
Záměr navrhuje způsob zavedení 
zdravotnických pracovníků – cizinců do 
ROB prostřednictví editora MZ aktivací 
tzv. evidence jiných fyzických osob 
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měly přístup k elektronickému zdravotnictví. Není jasné, 
co vlastně bude věcným obsahem zamýšleného 
prováděcího právního předpisu, tj. zda půjde o zcela nový 
způsob autentizace. Požadujeme materiál v tomto směru 
doplnit. Rovněž by měl předkladatel do návrhu 
zakomponovat situace, kde se fyzická osoba bude chtít 
přihlásit prostřednictvím prostředku pro elektronickou 
identifikaci, který byl vydán v rámci oznámeného systému 
elektronické identifikace ve smyslu nařízení eIDAS. 

(EJFO) ve smyslu § 17 písm. e) zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech. 
 
A následně by pak mohli i využívat svůj 
autentizační prostředek zapojený do NIA 
k autentizaci do služeb el. zdravotnictví. 
Zároveň zavedení cizinců do evidence 
fyzických osob zlepší úroveň centrální 
evidence státu. 
 
Je však nutno připomenout, že identifikace 
prostřednictvím NIA bude využívána jen 
v omezeném počtu případů, mimo prostředí 
PZS. Identifikační prostředek ZP tedy 
nebude nezbytný pro běžnou praxi.      

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. V souvislosti s tezemi ohledně prezenčního prokazování 
identity (viz část věnovaná popisu věcného záměru na 
straně 39) sdělujeme, že k prezenčnímu prokazování 
totožnosti slouží obecně jakákoliv veřejná listina s 
fotografií (např. pas, řidičský průkaz) a nejenom 
elektronický občanský průkaz. 

Připomínka akceptována. 
Text v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace upraven v kap. 
2.2.2.Řízení identit pacientů 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. Návrh počítá s tím, že pro ověření identity pacientů bude 
využíván elektronický občanský průkaz. Upozorňujeme, že 
občanské průkazy s elektronickým čipem nejsou plošně 
rozšířeny, nová generace občanských průkazů s čipem je 
vydávána  
od 1. 7. 2018 a držitelům bylo předáno (do 17. 1. 2019) cca 

Připomínka akceptována. 
Vzato na vědomí. 
Na tuto skutečnost bude pamatováno 
v přechodných ustanoveních zákona. 
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700 tisíc dokladů, z nich byla elektronická část aktivována 
v cca 113 tisíci případech (občané mladší 15-ti let si 
elektronickou část aktivovat ani nemohou) a stále existuje 
skupina starších občanů, kteří mají předchozí typy 
občanských průkazů (bez strojově čitelných údajů) bez 
omezení platnosti, nelze tedy očekávat, že by bylo možné 
občanské průkazy plošně používat pro autentizaci a 
identifikaci pacienta. V současné době je nadto autentizace 
podmíněna zadáním kódu IOK (identifikační osobní kód), 
což může být zásadním problémem například pro pacienty 
v bezvědomí. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. V popisu věcného záměru se na straně 39 uvádí, že „Pro 
elektronickou formu prokázání identity je nutné myslet na 
integraci prostředků pro elektronickou identifikaci se 
systémy PZS.“. V této souvislosti upozorňujeme, že 
zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, byl 
zaveden princip federace kvalifikovaných správců a 
kvalifikovaných poskytovatelů. Jeho podstatou je, že 
poskytovatelé online služeb (zde poskytovatelé zdravotních 
služeb) neintegrují podporu jednotlivých prostředků 
elektronické komunikace, ale integrují komunikací 
s národním bodem pro identifikaci a autentizaci. 
Požadujeme předmětnou pasáž uvést do souladu 
s popsaným principem federace. 

Připomínka neakceptována. 
Vysvětleno. 
Zmíněná věta platí v případě, že bude 
vydávána např. id karta zdravotnického 
pracovníka a je potřeba zajistit, aby na 
danou kartu bylo možné umístit i například 
certifikáty pro autentizaci na vnitřní IS  
poskytovatele. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.3. Institucionalizace elektronického 
zdravotnictví: 

Pokud jde o část 3.3.1 upravující zřízení Národního centra 

Připomínka neakceptována. 
Všechna věcným záměrem navrhovaná  
tělesa, vč. Národního centra elektronického 
zdravotnictví vznikají jako součásti MZ či 
jako součásti organizační složky státu. 
Udržování legislativního rámce 
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elektronického zdravotnictví, považujeme za žádoucí vyjasnit 
vztah k Ministerstvu vnitra s ohledem na jeho působnost v oblasti 
informačních systémů veřejné správy (zejména působnost 
stanovená v § 2 zákona o informačních systémech veřejné správy) 
a koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie. 
Vyjasněn by měl být také vztah Národního centra elektronického 
zdravotnictví k správcům informačních systémů elektronického 
zdravotnictví, kterým ukládá řadu povinností zákon o 
informačních systémech veřejné správy. Dále je třeba upozornit, 
že organizaci podřízené ministerstvu nelze svěřit úlohy spočívající 
v udržování legislativního rámce elektronizace či rozvoji 
legislativy v oblasti elektronického zdravotnictví, tyto činnosti 
mají být v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, výsadou příslušného 
ministerstva.  

elektronizace či rozvoji legislativy v oblasti 
elektronického zdravotnictví zůstávají 
v kompetenci MZ. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.4.1. Elektronická zdravotnická dokumentace: 

1. Nový předpis má stanovit procesy skartace a archivace 
elektronických zdravotních záznamů (srov. str. 46 – 47 
věcného záměru). Požadujeme, aby novým předpisem 
nebyly stanoveny postupy skartačního řízení odlišné od 
postupů uvedených v zákoně č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášce č. 
259/2012 Sb.,  
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 
pozdějších předpisů, a nebyly zaváděny jiné skartační 
znaky než A, V, S. Rovněž je nezbytné, aby byly 
stanoveny, a to buď na úrovni nového předpisu, nebo s ním 
souvisejících prováděcích předpisů, délky skartačních lhůt 

Připomínka akceptována 
Pravidla archivace a skartace nebudou v 
rozporu se zákonem č. 499/2004 Sb., o   
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 259/2012 Sb. Právní předpis 
stanoví výstupní formáty eZD, počítá se s 
formátem PDFA a se specifickým 
formátem XML, který bude popsán XML 
schématem. 
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a spouštěcí události pro jednotlivé typy zdravotnické 
dokumentace a záznamů (povinné mj. podle evropského 
nařízení GDPR). Podmínkou pro úspěšné vyřazení 
elektronické zdravotnické dokumentace a záznamů je také 
stanovení formátů a datových rozhraní v limitech § 23 
vyhlášky  
č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 
ve znění pozdějších předpisů, a národního standardu pro 
elektronické systémy spisové služby. Připomínáme, že 
případné zavádění metadatových schémat odlišných od 
těch stávajících, bude mít za následek významné finanční 
náklady. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Předmětem výběru za archiválie jsou všechny systémy 
spravující dokumenty, včetně případných databází se 
zdravotnickými údaji. Proto je třeba u těchto systémů 
připravit a definovat export.  

Připomínka akceptována. 
Požadavkem na informační systémy PZS 
bude tvorba dokumentů ve formátu PDFA 
a/nebo stanoveném XML formátu pro 
strojové zpracování informací. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. Ve věcném záměru je nesprávně používáno slovo 
„archivace/archivovaný“ ve smyslu dlouhodobého, nikoliv 
však trvalého uložení (strany 7, 42, 47 a 122 věcného 
záměru). Takto použitý pojem však není v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, a proto požadujeme návrh 
upravit. 

Připomínka akceptována. 
Upraveno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka vysvětlena. 
Ke konkrétní připomínce“ pacient 
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Ke kapitolám 3.4.1 Elektronická zdravotnická dokumentace a 
3.7 Integrované datové rozhraní resortu: 
 V kapitole 3.7 je popsána notifikační služba IDRR, která 
bude mít i své služby pro pacienty. Není nicméně popsáno její 
využití v rámci dalších částí záměru. Například v kapitole 3.4.1 by 
mělo být popsáno, jak bude pacient vyrozuměn o tom, že si o něm 
poskytovatelé zdravotních služeb mezi sebou vyměnili údaje. 

notifikován o výměně ZD nebude, neboť 
výměna zdravotnické dokumentace nebude 
centrálně sledována. Mechanismy 
vyrozumění pacienta budou řešeny až 
v konkrétní implementaci služeb, kde bude 
mít pacient možnost navolit si pro něj 
komfortní komunikační kanál. 
Předpokladem je využití minimálně e-
mailu a datových schránek. Notifikační 
služby ale budou realizovány pro centrální 
služby IDRR, což ale není případ výměny 
ZD. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.4.2. Index zdravotnické dokumentace: 
 Pro pacienty, poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní 
pojišťovny budou existovat autoritativní registry. Není tedy důvod 
v indexu zdravotnické dokumentace vést jiné údaje než 
identifikátory těchto subjektů. Již z názvu je zřejmé, že jde o 
index, tedy registr vazeb a nikoli registr údajů. Další vedení 
osobních údajů pacienta, poskytovatelů zdravotních služeb a 
zdravotních pojišťoven je nadbytečné. 

Připomínka akceptována.  
Připomínka je pravdivá a index je přesně 
takto zamýšlen.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.4.3. Propojení výměnných sítí: 

Vzhledem k povinnosti provozovatele předat veškerá data 
při ukončení činnosti nebo zániku v definovaném a čitelném 
formátu (strana 54 věcného záměru) - např. dle dikce stávajícího 
zákona příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu, 
Ministerstvu obrany, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu 
vnitra - § 57 a další zákona č. 372/2011 Sb.,  

Připomínka akceptována. 
Požadavek na IS PZS a na provozovatele 
OZZ bude funkce pro export dokumentů ve 
formátu PDFA a/nebo stanoveném XML 
formátu pro strojové zpracování dat při 
specifikaci datového rozhraní.  
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o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů) je zapracování struktur, formátů, typů 
elektronické zdravotnické dokumentace a datového rozhraní pro 
výměnu a popis procesů souvisejících s ukládáním, 
zpřístupňováním, archivací a skartací do nového zákona zásadní 
pro úspěšné řešení takovéto nastalé situace.  
Z uvedených důvodů struktury, formáty, typy elektronické 
zdravotnické dokumentace  
a datové rozhraní pro výměnu nemělo vykazovat zásadní 
odlišnosti od dnes zavedených podmínek, neboť v opačném 
případě dojde k významnému zvýšení nákladů a ztížení procesů a 
povinností souvisejících s péčí o elektronické dokumenty. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.6. Portál elektronického zdravotnictví: 
 V materiálu absentuje zmínka o propojení Portálu 
elektronického zdravotnictví  
s Portálem občana (respektive portálem veřejné správy), ač je 
Portál občana sdílenou službou eGovernmentu, s jejichž využitím 
se v materiálu počítá. Uvedené samozřejmě platí  
za předpokladu, že označením „Portál elektronického 
zdravotnictví“ máme na mysli aplikaci, která bude pracovat 
s přihlášeným klientem a nebude jen zobrazovat obecně dostupné,  
tj. neautentizované informace. Typickým příkladem propojení je 
umístění dlaždice Portálu elektronického zdravotnictví na Portál 
občana, která v implementovaném systému jednotného přihlášení 
(SSO) dovolí přecházení z jednoho portálu na druhý formou 
odkazu. 

Připomínka akceptována. 
Portál EZ bude přístupný přes dlaždici na 
Portálu občana. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.7. Integrované datové rozhraní resortu: 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k akceptaci připomínek MO a 
ÚOOÚ byly provedeny úpravy dle čl. 4 
odst. 2 Legislativních pravidel Vlády ČR a 
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 Zajištění evidenční ochrany předchází souhrn na sebe 
navazujících činností, které jsou vedeny Ministerstvem vnitra. 
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s předpokládanou elektronizací 
zdravotnictví bude docházet ke shromažďování řady citlivých 
údajů, považujeme za nezbytné upozornit předkladatele na 
existenci zákona č. 412/2005 Sb.,  
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, z nějž plyne povinnost provádět 
ochranu osobních údajů evidenčně chráněných osob.  

Navrhujeme proto do úvodu části „POŽADAVKY NA 
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVU“ na straně 62 vložit text ve znění: 
„• specifikuje souhrn na sebe navazujících činností se 
zaznamenáváním poskytovaných údajů v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup  
do databáze pro zajištění evidenční ochrany.“. 

Dále pak požadujeme na závěr části „ÚČEL“ na straně 62 
vložit text ve znění: 
„• Zprostředkování přístupů k údajům se zaznamenáváním 
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a 
nepřetržitý přístup do databáze pro zajištění evidenční ochrany, 
kterou vede Ministerstvo vnitra.“. 

texty byly vloženy do kap. 2.7.
 Integrované datové rozhraní resortu 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 3.8.2. Zpřístupňování údajů z NZIS a koncepce 
otevřených dat: 

Část „Zpřístupňování údajů z NZIS a koncepce otevřených 
dat“ požadujeme upravit. Současná právní úprava obsažená v § 4b 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zcela dostačující. 
Kritériem pro výběr informací zveřejňovaných povinně jako 
otevřená data je v prvé řadě jejich využitelnost  
v podnikatelské sféře, neziskovém sektoru, akademickém 

Připomínka neakceptována. 
V nově nastavované právní úpravě je nutné 
explicitně upravit nejen neveřejnost dat, ale 
i proces jejich zpřístupňování, ať již 
formou zveřejnění, či open dat. Tím bude i 
vymezen vztah k zákonu č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tím by bylo 
možné aplikovat u podaných žádostí dle 
citovaného zákona  jeho § 2 odst. 3. V této 
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výzkumu nebo v rámci kontroly transparentnosti veřejného 
sektoru. Rozsah informací zveřejňovaných povinně jako otevřená 
data je však omezen pouze na ty informace, které jsou obsaženy 
v registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících vedených či 
spravovaných povinnými subjekty na základě jim stanovené (již 
existující) zákonné povinnosti, přičemž konkrétní okruh těchto 
registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků, respektive v nich 
obsažených informací je uveden v nařízení vlády, a současně 
pouze na ty informace, ke kterým zákon neomezuje přístup – 
takovýmto zákonem může být jednak zvláštní zákon upravující 
konkrétní registr, evidenci, seznam nebo rejstřík, v nichž je 
předmětná informace obsažena, jednak zákon o svobodném 
přístupu k informacím. Součástí otevřených dat tedy nemůže být 
informace (údaj) obsažená v registru, evidenci, seznamu nebo 
rejstříku, o níž zvláštní zákon upravující tento registr, evidenci, 
seznam nebo rejstřík stanoví, že je neveřejná. 

souvislosti bude nezbytné provést 
obdobnou úpravu týkající se primárních 
údajů v NRHZS v zákonech ZP. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ke kapitole 5.6. Dopady na územní samosprávné celky (obce, 
kraje): 

V případě volby varianty, kdy bude elektronická 
identifikace zdravotnických pracovníků řešena v návaznosti na 
vydávání elektronických občanských průkazů a vydání karet bude 
probíhat prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, se lze 
oprávněně domnívat, že se jedná o přenesený výkon státní správy. 
Z toho důvodu předpokládáme,  
že finanční částky uvedené v souvislosti na výkon státní správy 
v přenesené působnosti byly ze strany Ministerstva zdravotnictví 
předem konzultovány s Ministerstvem financí, a tudíž nebude 
problém je vyčlenit formou příspěvku na přenesenou působnost ve 
prospěch obcí s rozšířenou působností. V souvislosti s náklady 
spojenými s elektronizací zdravotnictví upozorňujeme, že 

Připomínka akceptována. 

Kapitola Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA o identitních 
prostředcích přepracována, od vydání 
profesní karty ZP aktuálně upuštěno, 
nicméně je ponechána možnost tuto kartu 
v budoucnu akceptovat (pokud bude 
zavedena). 
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vyčíslený počet pořizovaných identifikačních prostředků uvedený 
na str. 33 (cca 300.000 ks) neodpovídá kalkulaci nákladů na 
pořízení těchto identifikačních prostředků na str. 104 (cca 250.000 
ks). Tato finanční kalkulace není zmíněna ve zprávě RIA – část 
10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje), kde je 
pouze uváděno: „V případě, že jsou zřizovateli poskytovatelů 
zdravotních služeb, kteří budou hlásit data do registrů NZIS 
v souladu s pravidly eGovernmentu a data do referenčních 
autoritativních registrů NZIS.“. 

Žádáme o úpravu kalkulace dle předpokládaného rozsahu 
(v obou předkládaných materiálech) a doplnění informace, zda je 
vyčíslená částka na jednorázové zavedení elektronické identifikace 
zdravotnických pracovníků, resp. další každoroční částka 
konzultována s Ministerstvem financí tak, aby bylo možné ji 
vyčlenit formou příspěvku  
na přenesenou působnost. Požadujeme věcný záměr v této části 
doplnit. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – ke 
kapitole 2.2.1. Řízení identit zdravotnických pracovníků: 

V části „ODPOVĚDNOST“ zásadně nesouhlasíme s tím, 
aby Ministerstvo vnitra odpovídalo za nastavení systému 
používání elektronické identity v resortu zdravotnictví a za 
nastavení systému financování vydávání a obnovy identitních 
prostředků pro zdravotnické pracovníky.  Výrobu a distribuci karet 
pro zdravotnické pracovníky nelze zajistit podle existujících 
pravidel výroby elektronických občanských průkazů. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA o identitních 
prostředcích přepracována, od vydání 
profesní karty ZP aktuálně upuštěno, 
nicméně je ponechána možnost tuto kartu 
v budoucnu akceptovat (pokud bude 
zavedena). 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Obecně: 

Připomínka akceptována. 

Zkratky upraveny. 
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1. Navrhujeme upravit seznam používaných zkratek. U pojmů 
AI, IoT, LoA a QCSD navrhujeme uvést jejich definici též 
v češtině. Pojem AISEO není definován přesně, správný 
název podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, 
je „informační systém evidence obyvatel“ (bez pomlčky). 
Označení typu právního předpisu u zkratky eIDAS je 
správně „nařízení Evropského parlamentu a Rady“, stejně 
jako v případě GDPR, které je označeno správně. Zkratkou 
EHIC je označena samotná karta pojištěnce, nikoliv číslo 
(na str. 28 je tento pojem používán již správně). Zkratka 
NKMeZ je nadbytečně doplněna ekvivalentní zkratkou 
NCPeH, ač by zcela postačovala jediná zkratka. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Upozorňujeme, že se napříč textem opakovaně objevuje 
nedostatečně vyjádřený rozdíl mezi použitím 
elektronického občanského průkazu coby prostředku 
prezenčního ztotožnění osoby (zdravotnického 
pracovníka), oproti využití elektronického občanského 
průkazu coby profesní čipové karty. Současná právní 
úprava (zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci) 
nepřipouští použití elektronického občanského průkazu 
k jiným účelům než k prezenčnímu prokázání totožnosti 
osoby a přístupu k elektronickým službám veřejné správy. 

Připomínka akceptována.  
Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci, bude respektován. 

Kapitola Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA o identitních 
prostředcích přepracována, od vydání 
profesní karty ZP aktuálně upuštěno, 
nicméně je ponechána možnost tuto kartu 
v budoucnu akceptovat (pokud bude 
zavedena). 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. Rovněž doporučujeme provést aktualizaci 
předpokládaných dat realizace, neboť v materiálu je řada 
kroků navrhována již k 31. 12. 2018. 

Připomínka akceptována. 
Upraveno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

Připomínka akceptována. 
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4. Na mnoha místech materiálu (např. kapitola 3.7.2) se 
opakovaně vyskytuje pojem „referenční“. Pojem 
„referenční“ je již zakotven v zákoně o základních 
registrech  
a není vhodné jej pojem používat v jiném významu. 

Pojmy upraveny. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

5. Návrh počítá s vedením údaje o identifikátoru datové 
schránky. Upozorňujeme, že zdravotnický pracovník může 
mít datovou schránku pouze jako fyzická osoba – údaj o 
datové schránce je tedy nutné získávat ze základního 
registru obyvatel. 

Připomínka akceptována.  

Bereme na vědomí. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

6. Je nutné rozlišovat pojmy národní identitní schéma a 
eIDAS. První z uvedených pojmů je nikoliv právním 
označením pro souhrn mechanismů elektronické 
identifikace v České republice. Druhý z uvedených pojmů 
je označením právního předpisu Evropské unie. 
Doporučujeme návrh v tomto směru revidovat. 

Připomínka akceptována.  
Text upraven. 

 

 Tato připomínka je doporučující 
 

7. Navrhujeme provést důkladnou jazykovou korekturu 
celého materiálu. V posuzovaných materiálech se vyskytují 
prostředky neformálního vyjadřování, které do něj nepatří, 
např. užívání tří teček nebo věty s neformálními výrazy, 
skladbou a pravopisnými chybami. V úvodu jsou zaváděny 
zkratky a následně jsou pojmy opět rozepisovány. Některé 
právní předpisy jsou uvedeny se sbírkovými čísly (např. 
zákon o elektronické identifikaci) a jiné nikoliv (např. 
zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

Připomínka akceptována. 

Materiál prošel jazykovou korekturou. 
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transakce). 
 Tato připomínka je doporučující 

 
Ke kapitole 1.1 Přehled právních předpisů, k nimž se věcný 
záměr váže: 

1. Doporučujeme doplnit do přehledu právních předpisů 
Evropské unie prováděcí 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   
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola 1.1 Přehled právních předpisů, k 
nimž se věcný záměr váže, byla doplněna o 
předmětný předpis. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Doporučujeme doplnit do výčtu předpisů Evropské unie 
také 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. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola 1.1 Přehled právních předpisů, k 
nimž se věcný záměr váže,  byla doplněna 
o předmětný předpis. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. Doporučujeme do přehledu právních předpisů, ke kterým 
se věcný záměr váže, rovněž uvést zákon č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 

Připomínka akceptována. 

Kapitola 1.1 Přehled právních předpisů, k 
nimž se věcný záměr váže, byla doplněna o 
předmětný předpis. 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována. 
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4. Předkládaný návrh by měl obsahovat jednotný výčet 

právních předpisů, je proto nutné v tomto smyslu sjednotit 
kapitolu 1. 1. s kapitolou 3. 2. – Řízení identitních 
prostředků zdravotnických pracovníků a pacientů 
(konkrétně str. 35). 

Kapitola 1.1. doplněna. 

 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.1. Služby poskytování autoritativních údajů: 

1. Část obsahující požadavky na právní úpravu (Autoritativní 
registry pacientů) na straně 27 hovoří o zakotvení 
povinnosti pro správce ÚZIS ČR předat na základě žádosti 
příslušné zdravotní pojišťovně za účelem plnění její 
povinnosti informace z ARP, nicméně náležitosti žádosti 
mají být stanoveny prováděcím předpisem. Domníváme se, 
že se jedná o podstatnou záležitost, která by 
nepředstavovala provedení zákona, nýbrž jeho doplnění. 
Doporučujeme proto náležitosti žádosti uvést přímo 
v zákoně. 

Připomínka akceptována. 
Byl definován přístup pojišťoven k údajům 
v ARP,  bylo doplněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Doporučujeme doplnit kompletní znění lhůty uvedené v § 
22 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů, do části obsahující požadavky 
na legislativní úpravu (3.1.2 Autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků) – lhůty pro výmaz 
autoritativních dat z registru. Za slovo „15 let od úmrtí“ 
doporučujeme doplnit slova „nebo ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“.  

Připomínka akceptována. 

Upraveno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

Připomínka akceptována. 
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3. Doporučujeme uvést část popisující věcný záměr (str. 27) 
do souladu s § 17 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
zpřesnit označení subjektů údajů. Namísto slov „cizinci 
s hlášeným pobytem“ doporučujeme vhodněji využít 
spojení ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. „cizinci, kteří pobývají na 
území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na 
základě dlouhodobého víza nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu“. Stejnou úpravu je vhodné 
provést i na str. 28 [autoritativní údaje vedené v ARP 
stanovené zákonem, písm. b)]. 

Text Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA byl doplněn takto: 
„cizinci, kteří pobývají na území České 
republiky v rámci trvalého pobytu anebo na 
základě dlouhodobého víza nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu“. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.1.3. Autoritativní registr pacientů: 
 Předkladatel předpokládá za účelem ztotožnění využívání 
základních registrů, zejména pak základního registru osob. 
Upozorňujeme, že mezi údaje o obyvatelích vedené v základním 
registru obyvatel nepatří: rodné příjmení, předchozí příjmení, 
pohlaví, ani rodné číslo. Využití těchto údajů k jednoznačné 
identifikaci osoby (pacienta, zdravotnického pracovníka) proto 
není možné samostatně pouze s využitím údajů vedených 
v základním registru. V úvahu by připadala kompozitní služba 
využívající tyto údaje z informačního systému evidence obyvatel. 

Údaji, které jednoznačně identifikují obyvatele 
v základním registru obyvatel, jsou pouze čísla aktuálně platných 
elektronicky čitelných identifikačních dokladů, případně 
identifikátor datové schránky, má-li obyvatel datovou schránku 
zřízenou a zpřístupněnou. Rozsah údajů vedených o obyvatelích 
v základním registru osob je taxativně stanoven § 18 zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Připomínka akceptována. 
Pokud jsou zmiňovány položky mimo 
ROB, je míněno jejich využití pomocí 
kompozitních služeb z jiných informačních 
systémů, majoritně z evidence obyvatel. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.2. Řízení identitních prostředků zdravotnických 
pracovníků a pacientů: 

1. Na straně 32 v požadavcích na legislativní úpravu se dále 
hovoří o možnosti předávat do národního bodu pro 
identifikaci a autentizaci atributy z autoritativního registru 
zdravotnických pracovníků a naopak. Je-li tím míněno, že 
AZRP bude kvalifikovaným systémem elektronické 
identifikace podle zákona č. 250/2017 Sb., pak tuto 
skutečnost není třeba v navrhovaném zákoně upravovat, to 
vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb.  

Připomínka akceptována. 

Z věcného záměru byla profesní karta jako 
nezbytný prostředek prokázání identity  
vypuštěna a atribut do NIA nebude 
propagován.  

 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Na straně 35 doporučujeme slova „akreditovaní 
poskytovatelé certifikačních služeb“ nahradit slovy 
„kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru“. 

Připomínka akceptována. 

Upraveno v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. K problematice elektronických podpisů uvádíme, že 
použitá terminologie uvedená  
v části kapitoly 3.2.1. není přesná. Například místo 
akreditace se poskytovatelům služeb vytvářejících důvěru 
uděluje kvalifikovaný status, pokud jsou splněny podmínky 
pro udělení. 

Připomínka akceptována.  

Upraveno v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.3.1. Národní centrum elektronického 
zdravotnictví: 
 Dáváme na zvážení, zda je vhodné, aby Národní centrum 

Připomínka akceptována částečně 
Národní centrum prostřednictvím 
akreditačních mechanismů formuje rozvoj 
standardů ve zdravotnictví a průběžně je 
aktualizuje podle možností poskytovatelů 
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elektronického zdravotnictví samo certifikovalo a potvrzovalo 
shodu softwarových produktů s přijatými standardy, jak se 
předpokládá na straně 42. Problematiku certifikace a potvrzování 
shody softwarových produktů je možné dle našeho názoru 
konzultovat s Českým institutem pro akreditaci. 

zdravotních služeb, jejich dodavatelů a 
možností zdravotnických pracovníků. 
Konsultace s Českým institutem jistě bude 
probíhat.  

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.4 Sdílení zdravotnické dokumentace: 

Pokud jde o požadavky na legislativní úpravu u 
elektronické zdravotnické dokumentace na straně 46, 
doporučujeme pro nadbytečnost vypustit povinnost opatřovat 
zdravotnickou dokumentaci vedle elektronického podpisu 
oprávněné osoby rovněž elektronickou pečetí poskytovatele. 

Připomínka akceptována. 

Používání elektronické pečetě 
poskytovatele bude využito v souladu se 
zákonem č. 297/2016 Sb. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Ke kapitole 3.7 Integrované datové rozhraní rezortu: 

Strana 67 obsahuje Přehled doporučených variant řešení 
práv a povinností subjektů k základním komponentám EZ, 
přičemž Vedení eZD a Sdílení eZD mezi poskytovateli 
zdravotních služeb je upraveno způsobem, kdy zavádění EZ bude 
v prvních etapách nepovinné s tím, že ti poskytovatelé, kteří se 
dobrovolně rozhodnou pro vedení tímto způsobem, budou vázáni 
zákonnými požadavky. Jsme ovšem názoru, že by toto řešení bylo 
ještě v samotném důsledku zbytečně komplikovanější a zatěžující 
pro dané poskytovatele. Domníváme se, že by tedy bylo vhodnější 
stanovit rovnou pro všechny obligatorně povinnost zavádět 
elektronizaci s tím, že budou adaptovány jednotlivé komponenty 
postupně (příp. ustanovení prostřednictvím oddělené účinnosti), 
anebo prostřednictvím dostatečně dlouhé legisvakanční lhůty. 

Připomínka akceptována částečně. 

Věcný záměr v souladu s Národní strategií 
elektronického zdravotnictví nezavádí 
plošné povinnosti pro sdílení eZD.  
Porušování tohoto principu vede 
k upřednostňování elektronizace před 
prioritou zdravotnictví – poskytování 
zdravotní péče. 

Přesto je rozumné stanovit si určitý 
harmonogram. 

Do věcného záměru byl včleněn 
harmonogram náběhu jednotlivých 
komponent elektronického zdravotnictví 
s tím, že bude upřesněn v přechodných 
ustanoveních  paragrafového znění zákona. 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována. 

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



V. 
 

 63 

 
Ke kapitole 3.8 Národní zdravotnický informační systém: 

1. Poslední odstavec na straně 62 doporučujeme upravit. 
Hovoří se zde o dokončení rekonstrukce NZIS k 31. 12. 
2018, což není aktuální. 

Vzhledem k úpravám textu provedeným na 
základě akceptace připomínek ÚOOÚ a 
MO byl upraven věcný záměr dle čl. 4 
odst. 2 Legislativních pravidel Vlády ČR a 
byla tedy provedena úprava textu v kap. 
2.8. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Doporučujeme v části základní obecné charakteristiky 
nového datového skladu NZIS lépe specifikovat a doplnit, 
co se rozumí pod charakteristikou „reprezentativnost“. 

Připomínka akceptována 
Reprezentativnost dat NZIS je nově 
rozebírána a zdůvodňována jak v části 
zaměřené na autoritativní zdroje dat EZ, 
tak v části věnované zdravotním registrům 
NZIS. Tyto registry byly nově doplněny 
popisem zaměřeným mimo jiné i na 
definici jejich reprezentativnosti.  

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. Upozorňujeme, že právo subjektu údajů (strana 78) má 
v souladu s požadavky nařízení GDPR (v části 
zpřístupňování údajů z NZIS a koncepce otevřených dat) 
podstatně širší obsah než jen „právo na předání údajů o 
něm vedených“ (např. právo na výmaz, právo být 
zapomenut atd.). 

Připomínka neakceptována. 
Věcný záměr zákona počítá s tím, že práva 
subjektu údajů jsou dle GDPR širší. Daná 
část se týká poskytování a zveřejňování 
informací v anonymizované podobě nebo 
na základě zákona, a proto je v této 
souvislosti zmíněno pouze právo na 
přístup. 

 

 Tato připomínka je doporučující 
 

4. Strana 80 obsahuje demonstrativní výčet právních předpisů 
závazných pro správce NZIS. Zde by bylo vhodné uvést, že 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
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na obecné úrovni je ochrana osobních údajů již řešena 
přímo obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Zákon o ochraně osobních údajů je sice platný, 
ale jen potud, pokud není v rozporu s GDPR. Je vhodné 
také doplnit připravovanou adaptační úpravu, tj. zákon 
o zpracování osobních údajů, která zákon o ochraně 
osobních údajů nahradí. 

věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
upravena celá kapitola 3. Návrh variant 
řešení v jednotlivých oblastech navrhované 
právní úpravy a uvedený text již není 
v materiálu obsažen. 

Úprava byla provedena v rámci kapitoly 2. 
části 2.8.2. Zpřístupňování údajů z NZIS a 
koncepce otevřených dat Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace RIA tak, že 
za výčet právních předpisů bylo doplněno, 
že na ochranu osobních údajů se bude 
aplikovat přednostně GDPR a ostatní 
právní předpisy na ochranu osobních údajů 
se použijí jen v rozsahu neupraveném 
GDPR. 

Připravována adaptační úprava byla 
zařazena do demonstrativního výčtu 
právních předpisů. 

Ministerstvo zemědělství   

Ing. Lea Vávra (email: 
leo.vavra@mze.cz, tel. 221 812 
647) 
  

Tato připomínka je zásadní 
 

1) 

Přestože materiál naplňuje požadavky na strukturu, vyplývající 
z Legislativních pravidel vlády pro věcný záměr zákona, je dle 
našeho názoru více zaměřen na popis vlastního řešení 
problematiky elektronizace zdravotnictví (obdoba Studie 
proveditelnosti), než na předložení podkladů a informací o 
vlastním pojetí, členění a obsahu navrhovaného zákona tak, aby 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k tomu, že i v současné době 
probíhají jednání zejména s MV ČR, byla 
zvolena míra obecnosti tak, aby byla 
nastíněna struktura zákona, které by potom 
byla upřesněna návrhem paragrafového 
znění. I přes tuto skutečnost byl materiál 
doplněn a upřesněn  v kap. 4.1.
 Základní představa o obsahu 
právních norem určených k provedení 

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



V. 
 

 65 

bylo možné přistoupit k přípravě paragrafového znění návrhu 
zákona. Představa uvedená v kap. 4 odst. 4.1 je zpracována velmi 
obecně. 

navrhovaného věcného řešení. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
2)  

Z materiálu je zřejmé, že zavádění jednotlivých oblastí 
elektronizace zdravotnictví musí probíhat postupně, dle 
samostatně stanovených účinností – tato skutečnost by měla být 
ošetřena i ve vlastním zákoně. Z toho důvodu postrádáme 
orientační schéma nebo harmonogram, ze kterého by byly patrné 
posloupnosti zavádění jednotlivých systémů, prvků, procesů, 
služeb apod.  

Připomínka akceptována. 
Harmonogram bude promítnut do 
přechodných ustanovení návrhu 
paragrafového znění. Do věcného záměru  
kap. 4.1. Základní představa o obsahu 
právních norem určených k provedení 
navrhovaného věcného řešení byl včleněn 
následující upřesňující text 
k harmonogramu náběhu jednotlivých 
součástí EZ. V 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. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3) 

Ve věcném záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví se uvádí, 
že zákon o elektronizaci zdravotnictví má být především přínosem 
pro pacienty. S oporou v tomto tvrzení požadujeme, aby byl 
umožněn pacientům dálkový přístup do jejich zdravotnické 
dokumentace vždy a nikoliv pouze v případech, kdy poskytovatel 
zdravotnických služeb tento dálkový přístup umožňuje, jak je nyní 
v materiálu navrhováno (str. 48 věcného záměru zákona). 

Připomínka vysvětlena. 
Logika záměru je taková, že pokud se PZS 
rozhodne budovat úložiště eZD s dálkovým 
přístupem, musí počítat s právem pacienta 
na přístup do něj. Zákon ale nepočítá 
s vynucováním těchto služeb. To nic 
nemění na právu pacienta eZD získat, jen 
to nemusí být dálkovým přístupem. 

Věcný záměr v souladu s Národní strategií 
elektronického zdravotnictví nezavádí 
plošné povinnosti pro sdílení eZD.  
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Porušování tohoto principu vede 
k upřednostňování elektronizace před 
prioritou zdravotnictví – poskytování 
zdravotní péče. 

 
 Tato připomínka je doporučující 

 
1) 
Byť věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví přináší 
zcela nový přístup k správě zdravotnických dat, dáváme na 
zvážení, zda zavádět nový právní termín „autoritativní údaj“ (str. 
20 věcného záměru zákona), který, jak uvádí sám předkladatel, 
není v českém právním řádu definován. Za vhodnější variantu 
bychom považovali využít již existující pojmosloví, byť by bylo 
například nutné využít spojení více slov. Vhodným nástrojem 
rovněž bude upřesnění v průvodní důvodové zprávě. Jaký je rozdíl 
mezi autoritativním a referenčním údajem? 

Připomínka akceptována.  
Bude zohledněno v paragrafovém znění. 
Pojem referenční údaj je rezervován pro 
základní registry. Autoritativní údaje jsou 
údaje vedené dalšími rezortu a rozšiřují 
datový fond ČR. 
Tento princip je v souladu se stanoviskem 
MV / OHA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
2) 
Ke str. 21 věcného záměru zákona, zpochybnění pojmu 
autoritativní údaj.  
Pokud bude nově právní pojem autoritativní údaj v českém 
právním řádu zakotven, nebude ho možné zpochybňovat, jak uvádí 
věcný záměr zákona. Zpochybnit bude možné konkrétní obsah 
autoritativního údaje. 

Připomínka neakceptována. 
Pojem autoritativní údaj bude zaveden do 
právního řádu a bude možné jej zpochybnit 
pouze procesem zavedeným zákonem. 
Obdoba referenčního údaje dle zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
3) 
S připomínkou 1 a 2 souvisí nutnost hlouběji řešit závaznost 

Připomínka neakceptována. 
Autoritativní údaje jsou vedeny 
v autoritativních registrech resortu, nikoli 
v systémech vedoucí zdravotnickou 
dokumentaci. 
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pojmu autoritativní, a to ve vztahu k možnému ublížení na zdraví a 
odpovědnosti. V úvahu přichází například riziko chybného 
poskytnutí zdravotní služby na základě chybných autoritativních 
údajů v registru s následky lehkého nebo těžkého ublížení na 
zdraví, případně s následky fatálními.  

 
Například v údajích emergentního 
záznamu, si lze představit riziko ublížení 
na zdraví. U autoritativních registrů je 
riziko ublížení na zdraví z důvodu 
chybného údaje minimální. Odpovědnost 
za údaje v autoritativních registrech bude 
primárně na editorech. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
4) 
Do navrhovaného autoritativního registru pacientů budou mít 
právo zápisu rovněž pacienti. Jak budou řešeny právní následky, 
pokud pacient uvede v registru pacientů chybné údaje? 

Připomínka neakceptována. 
Do ARP se pro pacienty počítá pouze se 
zápisem kontaktních údajů a projevu vůle 
typu odmítnutí resuscitace případně 
posmrtnému odběru orgánů, kdy 
odpovědnost bude ležet na pacientovi.  

 Tato připomínka je doporučující 
 
5) 
Doporučujeme zkontrolovat celý text z hlediska překlepů, chyb 
v psaní a chybných vnitřních odkazů. (Například na straně 28 má 
být odkazováno na kapitolu č. 3.2.2 a nikoliv na kapitolu 2.2.2, 
která neexistuje. Na str. 24 má být lhůta sladěna, tedy dána do 
souladu, nikoliv „slaněna“ atd). 

Připomínka akceptovaná. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
6) 
Ohledně shromažďování údajů o pacientech bude klíčové 
stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů a soulad 
s povinnostmi zavedenými GDPR. 

Připomínka neakceptována. 
Materiál je v průběhu přípravy opakovaně 
konzultován s ÚOOÚ, kterému byl 
materiál předložen i v rámci 
meziresortního připomínkového řízení. 
Údaje o pacientech budou shromažďovány 
pouze pro účely stanovené zákonem, 
v zákonem stanoveném rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. Při 
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přípravě materiálu je dbáno na dodržení 
veškerých povinností vyplývajících 
z GDPR.  
 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
7) 
Je nutné zajistit maximální ochranu digitalizované zdravotnické 
dokumentace pacientů, včetně nastavení sankcí pro případ 
porušení ochrany. Údaje o pacientech jsou mimořádně citlivé a 
jejich prozrazení by mělo dalekosáhlé negativní důsledky pro 
pacienty. Například vynesení dat do pojišťoven nabízejících 
životní pojištění by mělo negativní dopad na cenu pojistky 
případně by mohlo přímo vést k výpovědi pojištění nebo odmítnutí 
uzavření životního pojištění ze strany pojišťovny. Rovněž je nutná 
ochrana citlivých údajů o pacientech a jejich léčbě před 
nežádoucím zájmem farmaceutických korporací.  

Připomínka akceptována. 
Bezpečnost je jedním z atributů certifikace 
dodavatelů a provozovatelů úložišť eZD. 
Na údaje obsažené v eZD se bude 
vztahovat zákonem uložená povinnost 
mlčenlivosti. Na porušení zabezpečení 
osobních údajů se budou tudíž vztahovat 
sankce dle GDPR a zároveň bude toto 
porušení představovat trestní čin 
neoprávněného nakládání s osobními údaji 
ve smyslu § 180 odst. 2 trestního zákoníku. 
 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
8) 
Požadujeme ošetřit explicitně právo náhledu do elektronické 
zdravotnické dokumentace pro zákonné zástupce nezletilých 
pacientů (bude se jednat typicky o rodiče případně opatrovníky, 
pěstouny či dětské domovy). 

Připomínka akceptována. 
Doplněn požadavek na registr práv a 
mandátů, aby řešil vazbu rodičů (obecně 
zákonných zástupců a nezletilých dětí). 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována.  
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9) 
Počítá předkladatel u vedení elektronické zdravotnické 
dokumentace se skenováním a uchováváním RTG snímků a 
záznamů pořízených dalšími pokročilými technikami (CT, 
ultrazvuk, elektromagnetická rezonance)? V současné době jsou 
pacienti pro nesdílení RTG snímků mezi jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními podrobováni opakovanému RTG 
snímkování, které je mnohdy duplicitní. 

Předkladatel považuje sdílení obrazové 
dokumentace (RTG, CT, MR, RVG, 
záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, 
intraorální kamera, endoskopické kamery, 
USG, videokamera, štěrbinová lampa, 
digitální fotoaparát) za přirozenou součást 
elektronické zdravotnické dokumentace a 
předpokládá její sdílení. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
10) 
Požadujeme upřesnit náklady na zavedení elektronizace 
zdravotnictví pro pacienty nastíněné v kapitole č. 5.1.4. 
Požadujeme explicitně vyjádřit, že náklady na straně pacienta 
spojené s elektronizací zdravotnictví budou nulové.  

Připomínka akceptována.  
Doplněno. Náklady budou nulové. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
11) 
Je navrhováno vybudování nových autoritativních registrů (ARZP, 
ARPZS a ARP) jako odvozeniny existujících národních registrů 
(NRZP, NRPZS), ze kterých budou pouze iniciována výchozí data 
a dále budou existovat samostatně a souběžně. Byla zvažována 
varianta „rozšíření“ datové základny a funkcionalit v rámci těchto 
stávajících národních registrů místo vytvoření nových 
autoritativních registrů? 

Připomínka neakceptována. 
Varianta byla zvažovaná. Zřízení 
autoritativních registrů bylo shledáno jako 
nutná podmínka existence ucelené údajové 
základny a návrh je takto v souladu 
s principy eGOV. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
12) 
K bodu 3.4.3 – Propojení výměnných sítí – str. 52 – je zdvojený 
text odst. Volba nejvhodnější varianty. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
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Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
upravena celá kapitola 3. Návrh variant 
řešení v jednotlivých oblastech 
předkládané právní úpravy a uvedený 
text již není v materiálu obsažen. 
 

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

  

 Tato připomínka je zásadní 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou 
republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Připomínka akceptována. 
Materiál byl v tomto směru dopracován. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
1. 

V návrhu postrádáme především zmínku o čl. 8 (osobní údaje) 
Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listiny“). Jelikož 
elektronické zdravotnictví se bude týkat i dětí a osob se 
zdravotním postižením, budou v mezích působnosti Listiny pro 
dotčenou oblast relevantní i jejich práva, jak je zakotvují její čl. 24 

Připomínka akceptována. 
Do kapitoly 4.2.3. Soulad s právem EU 
byl doplněn text: 
„Návrh věcného záměru plně respektuje 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).“ 
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(práva dítěte) a čl. 26 (začlenění osob se zdravotním postižením).  

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. 

Pokud jde o posouzení souladu s nařízením 2016/679, postrádáme 
dostatečné zdůvodnění závěru, že návrh není v rozporu 
s nařízením 2016/679. Přímo v  pododdíle věnujícím se z 
hodnocení slučitelnosti („4.2.3. Soulad s právem EU“, str. 98) 
není, kromě konstatování souladu návrhu s uvedeným nařízením, 
obsaženo žádné zdůvodnění takového závěru. Následně v části 8 
(„Z hodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“) lze, s 
výjimkou konkrétnějšího z hodnocení vztahujícího se pouze 
k NZIS, nalézt jen obecné konstatování, že zákonnou úpravou 
bude s přihlédnutím k požadavku minimalizace zpracovávaných 
osobních údajů vždy explicitně dán rozsah zpracovávaných 
osobních údajů a účel zpracování. Toto konstatování ještě 
doplňuje zmínka, že zpracovávání zdravotních osobních údajů 
(jakožto zvláštní kategorie osobních údajů) bude prováděno na 
základě výjimek ze zákazu zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů podle čl. 9 odst. 2 nařízení 2016/679. 

Máme za to, že by předkladatel měl v pododdíle, týkajícím se z 
hodnocení souladu s právem EU, především popsat, na která 
zpracování osobních údajů předvídaná návrhem se bude přímo 
vztahovat nařízení 2016/679 (viz vymezení působnosti nařízení 
v čl. 2 odst. 1 a 2) a na která zpracování osobních údajů se bude 
vztahovat zákon (a bude-li přijat nový zákon o zpracování 
osobních údajů, který byl předložen do Parlamentu vládou, bude 

Připomínka akceptována. 
Text v kapitole 4.2. upraven a doplněn. 
Úmluva o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování dat zaručuje, že 
všechny osobní údaje osob musí být  
získávány  a  zpracovávány  za  jasných  
podmínek  –  musí být  získávány  poctivě,  
být shromažďovány k jistému účelu, musí 
být přesné a musí být uchovávány jen po 
nezbytnou dobu. 
Jasné podmínky budou nastaveny právní 
úpravou stanovenou zákonem, účel jejích 
shromažďování a zpracovávání bude 
explicitně stanoven a lhůta jejich 
uchovávání bude stanovena zákonem jako 
doba nezbytná. Jejich zpracovávání je zcela 
přiměřené a přesné. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o data zpracovávaná 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 čl. 31 Listiny – právo na 
ochranu zdraví, na bezplatnou zdravotní 
péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, 
které stanoví zákon. 
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se na ně s ohledem na § 4 odst. 2 tohoto zákona, s výjimkou 
případných odchylek stanovených v uvedeném nebo zvláštním 
zákoně, vztahovat nařízení 2016/679 rovněž). 

Dále by předkladatel měl v rámci uvedeného pododdílu na jednom 
místě alespoň stručně popsat, které charakteristiky jim 
navrhovaných řešení: i) v rámci problematiky zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti s autoritativními registry a NZISem, 
ii) v rámci problematiky zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti s indexací vybrané elektronické zdravotní 
dokumentace a jejího sdílení/zpřístupňování (včetně souvisejících 
práv pacienta na respektování sebeurčení jakožto projevu principu 
proporcionality), a iii) v rámci problematiky zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti s osobním zdravotním záznamem a 
emergentním záznamem (včetně souvisejících práv pacienta na 
respektování sebeurčení) vytvářejí nezbytné předpoklady pro 
vyhovění principům vztahujícím se k zpracovávání osobních údajů 
(viz čl. 5 nařízení 2016/679) resp. pro použitelnost některé výjimky 
ze zákazu zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (viz čl. 9 
odst. 2 nařízení 2016/679).  

V této souvislost uvádíme, že podle našeho názoru bude pro 
předkladatele nutné (s ohledem např. na právo pacienta 
rozhodnout o tom, kdo bude mít nad rámec stanovený zákonem 
přístup k jeho osobním údajům evidovaným v rámci služeb 
elektronického zdravotnictví resp. přístup k jeho osobnímu 
zdravotnímu záznamu a indexu) se částečně opřít i o výjimku 
podle čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení 2016/679 (a tudíž bude nutné i 
ve výše uvedeném rozboru popsat ve vztahu k dotčeným 
zpracováním charakteristiky, prostřednictvím kterých budou 
naplněny předpoklady pro použití této výjimky z výslovného 
souhlasu, jenž musí být taktéž svobodný, specifický a 
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informovaný).  

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. 

Vzhledem k na úrovni EU probíhající činnosti sítě pro 
elektronické zdravotnictví podle čl. 14 směrnice 2011/24/EU 
v oblasti interoperability systémů elektronických zdravotních 
záznamů postrádáme v materiálu alespoň stručné posouzení 
návrhu ve světle výstupů této činnosti. 

Připomínka neakceptována. 
Soulad se směrnicí 2011/24/EU článek 14 
– Elektronické zdravotnictví, VZ počítá 
s mezistátní výměnou zdravotnických 
informací prostřednictvím Národního 
kontaktního bodu. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. 

V neposlední řadě postrádáme v návrhu posouzení 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. 

Připomínka akceptována. 
Text doplněn o soulad s čl. 49 a 56 
Smlouvy o fungování EU (svoboda 
usazování a volný pohyb služeb), zvláště 
pokud jde o problematiku poskytovatelů 
osobního zdravotního záznamu. 
S tímto se reálně počítá. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhu se dotýkají: 

• čl. 8, 24, 26 a hlava VII Listiny, 

Připomínka akceptována. 
Do kap. 1.1. Přehled právních předpisů, 
k nimž se věcný záměr váže, byly doplněny 
následující předpisy: 
• Listina základních práv Evropské unie, 

• Smlouva o fungování Evropské unie, 

•  směrnice Evropského parlamentu a 
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• čl. 49 a 56 Smlouvy 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), 

• 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), 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze 
dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru, v platném znění, 

• 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, 

• čl. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči, a 

• doporučení Komise ze dne 2. července 2008 o přeshraniční 
interoperabilitě systémů elektronických zdravotních 
záznamů. 

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), 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči, a 

• doporučení Komise ze dne 2. července 
2008 o přeshraniční interoperabilitě 
systémů elektronických zdravotních 
záznamů. 

Ostatní předpisy již výše zmíněny přehled 
obsahoval. 

 

 
 

 Tato připomínka je zásadní Připomínka akceptována. 
Systém bude navržen tak, aby bylo možné 
jej využít od 15 let jedince (i v souladu 
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Obecně k návrhu: 

Z návrhu není jasné, jak bude v  souvislosti s různými možnostmi 
opt-in a opt-out v systému elektronického zdravotnictví zajišťován 
požadavek Listiny, aby v záležitostech, které se dotýkají dítěte, se 
přihlíželo k jeho názorům s ohledem na jeho věk a vyspělost (viz 
čl. 24 Listiny). Požadujeme návrh v tomto směru doplnit, nebo 
vysvětlit. 

s adaptačním zákonem ČR k GDPR), do té 
doby bude jeho využití možné pouze se 
souhlasem jeho zákonných zástupců. Do 
věcného záměru doplněn soulad s čl. 24 
Listiny. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Ke str. 54 (požadavek na registraci v ČR) 

Ze str. 54 návrhu vyplývá, že provozovatelem osobního 
zdravotního záznamu bude moci být pouze společnost 
„registrovaná v ČR“. Požadujeme vysvětlit, co konkrétně 
předkladatel myslel pod požadavkem „registrace v ČR“. 
Upozorňujeme, že vyloučení společností se sídlem v jiných 
členských státech by představovalo omezení svobody usazování, 
které by muselo být odůvodnitelné naléhavým důvodem veřejného 
zájmu, a muselo by být proporcionální. 

Připomínka akceptována. 
Požadavek na registraci v ČR odstraněn. 

Úřad vlády ČR - Rada pro 
výzkum, vývoj a inovace 

  

Mgr. Ivan Metelka, (tel.: 224 
003 872, e-mail: 
metelka.ivan@vlada.cz) 

Tato připomínka je doporučující 
 
1. V celém materiálu opravit gramatické chyby, např. chybějící 

interpunkci. 

Připomínka akceptována. 
Materiál byl podroben jazykové korektuře. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
2. V materiálu, v kapitole 3.1, v odstavci: „Registry budou 

publikovat…“ je vhodné doplnit, kdo ponese zodpovědnost za 
poskytované referenční údaje, správu oprávnění přístupů k 
datům- ÚZIS? 

Připomínka akceptována. 
Zodpovědnost za vkládané referenční 
údaje, resp. za jejich správnost, bude ležet 
na editorech. Data, resp. údaje samotné, 
budou ve správě ÚZIS ČR a budou 
zajištěna formou přísl. technických a 
organizačních opatření. Správa oprávnění 
přístupů bude zakotveno zákonem a 
spravovat je bude ÚZIS ČR jako správce 
údajů. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
následující zpřesňující text vložen do kap. 
2.1. Zprávy z hodnocení dopadů regulace 
RIA: 
„Zodpovědnost za věcnou správnost 
vkládaných údajů bude ležet na editorech, 
za správu přístupu k údajům bude 
zodpovědný ÚZIS ĆR jako jejich správce.“ 

 Tato připomínka je doporučující 
 
3. V materiálu, v kapitole 3.1.1, v článku Autoritativní údaje 

vedené v ARPZS, v bodě 1k není zmíněno napojení na ZR, 
které je definováno v kapitole následující (3.1.2), bylo by 
vhodné, aby PZS (poskytovatel zdravotních služeb) byl 
ztotožněn s registrem subjektů. 

Připomínka akceptována.  
Vazba na ROS bude samozřejmě probíhat. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

Připomínka akceptována. Doplněno. 
V připomínce uvedená formulace je 
míněna tak, že základní registry budou 
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4. V materiálu, v kapitole 3.1.2, v článku Autoritativní údaje 
vedené v ARPZS, v bodě b by bylo vhodné přeformulovat 
…“základními registry NRZP“…, neboť NRZP není ve 
skupině základních registrů. 

přidělovat AIFO Národnímu registru 
poskytovatelů zdravotních služeb.  
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla  
předložka „pro“ vložena do kap. 2.1.2. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA Autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků. Celý text zní: 
„b) agendový identifikátor fyzické 
osoby přidělený základními registry pro 
NRZP (AIFO) v agendě NRZP“. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
5. V materiálu, v kapitole 3.1.3, v článcích Nejvhodnější 

varianta 1- Vytvoření ARPZS a ARP, Volba nejvhodnější 
varianty je jednou uvedeno, že ARPZS a ARZP jsou 
nadstavbou stávajících zdravotních registrů, podruhé, že jsou 
podmnožinou stávajících zdravotních registrů. Uvést do 
souladu. 

Připomínka akceptována. 
Upraveno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
6. V materiálu, v kapitole 3.2.1, v článku Nejvhodnější varianta 

č. 1, se počítá s autentifikací profesní čipové karty 
zdravotnického pracovníka, pomocí které by se uživatel 
přihlašoval do IS rezortu zdravotnictví, zároveň je zmíněna 
možnost použití eOP. Zde bych dal ke zvážení to, že k těmto 
zdravotním službám přístup pouze pomocí profesní čipové 

Připomínka akceptována. 
Vzato na vědomí. 
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karty, pokud by byla zvažována eOP, je nutno vyřešit import 
certifikátu zdravotního pracovníka, v současné době by tito 
museli být vybaveni čtečkou čipových karet, museli by být 
obeznámeni s tímto, ne zrovna triviálním procesem importu. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
7. V materiálu, v kapitole 3.4.4, v článku Popis věcného záměru 

není vydefinováno, jaká instituce bude kontrolovat soukromě 
právní subjekty, které povedou správu elektronických 
zdravotních záznamů. 

Připomínka akceptována. 
Vysvětleno. Pokud připomínka hovoří o 
osobním zdravotním záznamu, pak půjde o 
Národní centrum elektronického 
zdravotnictví (certifikace), jak je v textu 
zmíněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
8. V materiálu, v kapitole 3.4.4, v článku Popis věcného záměru 

není vydefinováno, jaká instituce bude kontrolovat soukromě 
právní subjekty, které povedou správu elektronických 
zdravotních záznamů. 

Připomínka akceptována. 
Vysvětleno. Pokud připomínka hovoří o 
osobním zdravotním záznamu, pak půjde o 
Národní centrum elektronického 
zdravotnictví (certifikace), jak je v textu 
zmíněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
9. V materiálu, v kapitole 3.4.5, v článku Účel, není uvedeno, že 

informace o pacientovi podléhají i procesům dle GDPR. 

Připomínka akceptována. Doplněno. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
vložen do kap. 2.1.3. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA 
Autoritativní registr pacientů ÚČEL 
následující text, který zní: 
„Osobní údaje o pacientech vedené v 
Autoritativním registru pacientů budou 
podléhat ochraně dle Obecného nařízení na 
ochranu osobních údajů.“ 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována. 
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10. V materiálu, v kapitole 3.7, v článku Cíle, kterých chceme 

dosáhnout, v bodu Zprostředkování přístupů PZS a dalším 
oprávněným subjektům…, doplnit: „v rozsahu jejich 
pravomocí.“ Je nutné od začátku definovat, že přístupy k ZR 
státu nejsou přidělovány v plném rozsahu všem. 

Doplněno. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
vložen do kap. 2.7. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA 
Integrované datové rozhraní resortu text 
„…v rozsahu jejich pravomocí“. Celý text 
tedy zní: 
„• Zprostředkování přístupů PZS a 
dalším oprávněným subjektům v rámci EZ 
ke službám ZR, v rozsahu jejich 
pravomocí,…“ 

Bezpečnostní informační 
služba 

  

Kontakt: 

legislativa@bis.cz 
Tato připomínka je zásadní 
 
1. Do kapitoly 1.1 do výčtu právních předpisů požadujeme doplnit 

tyto předpisy: 
„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.“. 

 
Odůvodnění: 
Výše uvedené právní předpisy mají vliv na prostředí a řešení 
elektronizace zdravotnictví, zejména s ohledem na opatření 
k utajení činnosti (§ 20 zákona č. 153/1994 Sb.) a evidenční 
ochranu (§ 11 odst. 7 zákona č. 153/1994 Sb. a § 140 odst. 4 písm. 

Připomínka akceptována. 
Do kap. 1.1. Přehled právních předpisů, 
k nimž se věcný záměr váže, byly doplněny 
uvedené předpisy. 
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i) zákona č. 412/2005 Sb.). 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
2. V souvislosti zejména s Indexem zdravotnické dokumentace 

(str. 48 bod. 3.4.2) a Emergentním záznamem (str. 55 bod 
3.4.5) bude nezbytné zajistit ochranu příslušníků zpravodajské 
služby ve smyslu § 20 zákona č. 153/1994 Sb. Z tohoto důvodu 
požadujeme, aby se zástupci BIS účastnili následných jednání, 
která budou řešit jak legislativní tak i realizační část, tak aby 
bylo možné tyto otázky efektivně řešit. 

 

Připomínka akceptována. 
Zástupci BIS budou přizýváni k účasti na  
jednáních, která budou řešit ochranu dat 
příslušníků v indexu a emergentním 
záznamu. 
  
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3. Ke  Kapitole 10 (Z hodnocení dopadů na bezpečnost a 

obranu státu)  
V návaznosti na předchozí připomínky vítáme skutečnost, že je 
zmíněno riziko pro zpravodajské služby spočívající 
v nekorektním zpracování či zveřejnění citlivých údajů. 
S ohledem na komplexnost změny, kterou věcný záměr přináší, 
nelze vyloučit nutnost zavedení dalších a nových opatření 
k utajení činnosti, proto považujeme za nutné, aby se zástupci 
BIS účastnili následných jednání, která budou řešit jak 
legislativní tak i realizační část.  

Připomínka akceptována. 
Zástupci BIS budou přizýváni k účasti na  
jednáních, která budou řešit ochranu dat 
příslušníků v indexu a emergentním 
záznamu. 
  
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
4. Na konci textu kapitoly 10 (Z hodnocení dopadů na 

bezpečnost a obranu státu) požadujeme za slova kybernetické 
bezpečnosti doplnit slova „a evidenční ochrany údajů“. 

Připomínka akceptována. 
Slova doplněna na konci textu kap. 10. 

 Tato připomínka je zásadní Připomínka neakceptována. 
Bezpečnostní kritéria komunikace mezi 
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5. Požadujeme doplnit kapitolu o řešení ochrany trasy 

přenosu dat mezi jednotlivými systémy či body jednoho 
systému. 
S ohledem na význam navržených informačních systémů a data 
v nich obsažených, by věcný záměr měl naznačit i zajištění 
ochrany trasy přenosu dat mezi jednotlivými systémy či body 
jednoho systému. 
 
Odůvodnění 
Věcný záměr řeší otázky přístupu k údajům jako takovým, 
nicméně minimálně stejný význam je potřeba přiznat i zajištění 
ochrany dat při vlastním procesu přenosu mezi jednotlivými 
systémy nebo částmi systému – tj. ochrana na trase přenosu, 
nejen na koncových bodech (přístupech), zvláště pak bude-li 
přenos probíhat prostřednictvím několika sítí elektronických 
komunikací a různými službami elektronických komunikací 
nasmlouvaných a hrazených různými (a většinou nestátními) 
subjekty u různých poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací. 

 

systémy bude řešit navazující prováděcí 
předpis s ohledem na výsledky aktuální 
analýzy rizik. Tento závěr bude uveden v 
důvodové zprávě k návrhu zákona. 
Minimálně se počítá s SSL šifrováním 
veškeré mezisystémové komunikace. 
Nastavení a kontrola zajištění bezpečné 
komunikace bude součástí certifikace PZS 
Národním centrem pro elektronické 
zdravotnictví. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
1) str. 8 (+ RIA též) ÚOOÚ - úřad má v názvu – „pro 
ochranu“, ne „na ochranu“;  

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
2) str. 12 textu - zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
specifických zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“), podle 

Připomínka akceptována. 
Text upraven. 
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sbírky zákonů by to měl být pouze zákon o specifických 
zdravotních službách; 

 Tato připomínka je doporučující 
 
3) str. 14 - přeformulovat nadpis 1.2, neboť není zřejmé, kam 
jsou zásady zapracovány, nadpis je příliš komplikovaný, lze 
zvolit např. Základní zásady a jimi sledované cíle.  

Připomínka akceptována. 
Nadpis pozměněn na Základní zásady a 
jimi sledované cíle. 

Český statistický úřad   

Vypořádáním zásadních 
připomínek jsou za ČSÚ 
pověřeni   

Ing. Martin Mana, ředitel 
odboru statistik rozvoje 
společnosti,  

tel.: 27 405 2369, e-mail: 
martin.mana@czso.cz  a Mgr. 
Ivana  Hutrová, oddělení 
legislativní, tel.: 27 405 2940,  
e-mail: ivana.hutrova@czso.cz, 
legislativa@czso.cz 

Tato připomínka je zásadní 
 

1. 3.3.3 Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a 
klasifikace 

Český statistický úřad požaduje nově posoudit materiál 
z hlediska dopadu do působnosti ČSÚ v oblasti statistických 
klasifikací a číselníků. 
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad požaduje zohlednit v předkládaném 
materiálu znění § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení 
ČSÚ ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace 
a statistické číselníky, jejichž vydání oznamuje ve Sbírce 
zákonů.  
V rámci nové právní úpravy by bylo oprávněno vydávat 
nomenklaturní standardy a klasifikace v oblasti zdravotnictví 
nově zřízené Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu 
a klasifikace. 
Materiál odůvodňuje potřebu nové právní úpravy v této oblasti 
působností Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
vydávat klasifikační systémy a nomenklatury. Jako příklad 
uvádí klasifikaci DRG, která však byla zavedena sdělením 

Připomínka akceptována. 
Elektronizace zdravotnictví přináší potřebu 
vytváření, sdílení a zpracování velkého 
objemu dat ve strukturované podobě. K 
definici jejich obsahu je z důvodu 
sémantické interoperability nutné využívat 
referenční zdroje a standardy, tedy 
terminologické a klasifikační systémy, 
přičemž každý takový systém může plnit 
obě funkce (terminologickou i 
klasifikační). Velká část takovýchto 
systémů je obsahově specifická pro 
zdravotnictví a rozhodování o výběru nebo 
vývoji těchto standardů by mělo být v 
kompetenci Ministerstva zdravotnictví. 
Tyto systémy jsou navíc velmi obsáhlé 
(např. SNOMED CT), existuje jich velké 
množství (například oborové klasifikace a 
škály) a pro jejich správu, překlad, 
implementaci a efektivní využití je nutné 
disponovat odborným aparátem a vazbami 
na odbornou a akademickou sféru. Pro 
proces schvalování a vyhlašování 
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ČSÚ č. 159/2018 Sb.,  
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG. 
ČSÚ trvá na doplnění textu o posouzení dopadů na výkon 
působnosti ČSÚ. 

 

standardu a pro zajištění mezioborové 
jednotnosti použití (například v hraničních 
a navazujících oblastech jako demografické 
statistiky) bude zohledněn § 19 zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů (ČSÚ ve 
spolupráci s ministerstvy vytváří statistické 
klasifikace a statistické číselníky, jejichž 
vydání oznamuje ve Sbírce zákonů). 
Kompetence ČSÚ v tomto procesu budou 
zákonem o elektronizaci zdravotnictví 
náležitě upraveny, aniž by došlo k úpravě 
§ 19 zákona o státní statistické službě.  
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
vložen do kap. 2.3.3. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA Národní 
centrum pro medicínskou nomenklaturu a 
klasifikace text, který tedy zní: 
 Vydávání a aktualizace 

klasifikačních systémů a 
nomenklatur pro proces 
schvalování a vyhlašování 
standardu a pro zajištění 
mezioborové jednotnosti použití 
(například v hraničních a 
navazujících oblastech jako 
demografické statistiky) bude 

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



V. 
 

 84 

zohledněn § 19 zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů (ČSÚ ve 
spolupráci s ministerstvy vytváří 
statistické klasifikace a statistické 
číselníky, jejichž vydání oznamuje 
ve Sbírce zákonů). 

Dále v téže kapitole v požadavcích na 
legislativní úpravu doplněn text: 
• Kompetence ČSÚ v procesu 
vydávání a aktualizace klasifikačních 
systémů a nomenklatur. 

Doporučující připomínky lze z 
věcného hlediska konzultovat  

s Ing. Zdeňkou Polednovou, 
ředitelkou odboru statistických 
registrů, tel.: 27 405 2574, e-
mail: 
zdenka.polednovat@czso.cz, 
legislativa@czso.cz 

  

Tato připomínka je zásadní 
 

2. 3.8. Národní zdravotnický informační systém (dále také 
„NZIS“) 

Český statistický úřad požaduje zařadit do oblastí, jejichž 
úprava  
je navržena v rámci požadavků na legislativní přípravu 
výjimku z navrženého procesu poskytování dat, a to o 
stanovení povinnosti správce NZIS na žádost bezplatně 
poskytnout, bez projednání Etickou komisí NZIS, data 
zpracovávaná NZIS Českému statistickému úřadu  
pro výkon jeho působnosti.   
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad požaduje nastavit nové podmínky 
poskytování dat pro výkon své působnosti. Navržený způsob 
poskytování dat by mohl mít dopad na výkon státní statistické 
služby, a to zejména prodloužením doby pro poskytování dat, 
popř. i možností neposkytnutí dat po posouzení Etickou komisí 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
vložen do kap. 2.8.3. Zprávy o z hodnocení 
dopadů regulace RIA Zpřístupňování údajů 
z NZIS a koncepce otevřených dat 
následující text k požadavkům na 
legislativní úpravu: 
zohlední výjimku z navrženého procesu 
poskytování dat, a to o stanovení 
povinnosti správce NZIS na žádost 
bezplatně poskytnout, bez projednání 
Etickou komisí NZIS, data zpracovávaná 
NZIS Českému statistickému úřadu pro 
výkon jeho působnosti dle zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
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NZIS. 
Kapitola upravující zřízení NZIS a postup při zpracování dat 
jako správcem informačního systému sice odkazuje 
v příkladném výčtu  
na zákon o státní statistické službě, ale tento výčet se dotýká  
pouze odpovědnosti NZIS za publikování a aktualizaci 
metodik definujících jednotlivé režimy a poskytování dat a 
režim parametrů zpravodajských jednotek v rámci programu 
statistického zjišťování. 
Zásadní připomínka ČSÚ upozorňuje zejména na ustanovení § 
9 a § 17 zákona o státní statistické službě týkající se využití 
administrativních zdrojů údajů a poskytování důvěrných 
statistických údajů a na článek 17a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009, ze dne  
11. března 2009, o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euroatom)  
č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická 
důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, 
nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a 
rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euroatom, kterým se zřizuje 
Výbor pro statistické programy Evropských společenství, 
v platném znění, upravující přístup ČSÚ k administrativním 
záznamům, jejich využívání a integraci. ČSÚ je subjektem, 
který odpovídá za koordinaci všech činností na vnitrostátní 
úrovni pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a 
působí v tomto ohledu  
jako výlučné kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách 
statistiky. Koordinuje také státní statistickou službu 
vykonávanou ministerstvy. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ČSÚ požaduje 
přehodnotit znění zejména kapitoly 3.8. 

 

znění pozdějších předpisů.   
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 Tato připomínka je doporučující 
 
1. 3.1.1. Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

Český statistický úřad doporučuje rozšířit identifikační údaje 
vedené v ARPZS o agendový identifikátor fyzické osoby a 
upřesnit způsob vedení údajů o adrese sídla nebo místa slovy 
„vazbou na RUIAN“. 

Připomínka akceptována částečně. 
Doplněna informace, že adresy míst 
poskytování budou dostupné vazbou na 
RUIAN (pokud vazba existuje). Z návrhu 
vypuštěn údaj o adrese sídla PZS pro 
nadbytečnost (je dostupný v ROS). 
Založení AIFO PZS bude diskutováno,  
jeví se jako nadbytečný údaj. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
2. 3.2.1. Řízení identit zdravotnických pracovníků 

„Navrhovaný způsob pořizování prostředků elektronické 
identifikace s využitím služeb OVM“ 
Český statistický úřad doporučuje uvést do souladu počty 
vydávaných elektronických karet na straně 33 a 37 materiálu. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA o identitních 
prostředcích přepracována, od vydávání 
karet dočasně upuštěno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
3. 3.7.2 Práva a povinnosti subjektů (zdravotníků a pacientů) při 

sdílení údajů o zdravotním stavu - Registr práv a mandátů 
„Požadavky na legislativní přípravu“ 
Český statistický úřad navrhuje nahradit u třetí odrážky slovo 
„čitatele“ slovy „uživatel s právem čtení“. 

Připomínka akceptována. 
Text doplněn. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
vložen do kap. 2.7.2. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA Práva a 
povinnosti subjektů (zdravotníků a 
pacientů) při sdílení údajů o zdravotním 
stavu – REGISTR PRÁV A MANDÁTŮ 
text: „Definovat editory a uživatele 
s právem čtení“.  
 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována.  
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4. Tabulka č. 3 Přehled doporučených variant řešení práv a 

povinností subjektů k základním komponentám EZ 
Český statistický úřad doporučuje zpřesnit slovní popis EZ 
služeb „Vedení eZD“ a „IZD“ tak, aby byly jednoznačně 
stanoveny podmínky vedení eZD v jednotlivých navržených 
variantách (např. povinné IZD  
a volitelné vedení eZD). 

Doplněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

5. 3.8 Národní zdravotnický informační systém, str. 70, první 
odrážka,  
3. věta  
Český statistický úřad doporučuje vypuštění zkratky „MZ“ na 
konci  
3. věty, neboť základní registry jsou informačními systémy 
veřejné správy definovanými zákonem č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech,  
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví není 
vymezeno tímto zákonem jako jeden z jejich správců. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR zůstává 
věcné řešení popsáno v celé podrobnosti v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace RIA kap. 3.8 Národní 
zdravotnický informační systém. Tam je 
zkratka v pořádku. 
Ve věcném záměru se jednalo o překlep. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

6. 3.8 Národní zdravotnický informační systém 
„Cíle, kterých chceme dosáhnout“ 
Český statistický úřad navrhuje zařadit mezi požadované cíle  
i skutečnost, že NZIS bude plnit funkci editora ROS u údajů  
o poskytovateli zdravotních služeb, který bude podnikající 
fyzickou osobou.  

Připomínka akceptována. 
NRPZS funguje jako editor ROS již nyní, 
věcný záměr rozšířen o vedení všech míst 
poskytování jako provozovny v ROS.   

Hlavní město Praha   

Vypořádáním připomínek jsou 
pověřeny: 

Tato připomínka je zásadní Připomínka akceptována. 
Text rozšířen, podrobné nakládání s eZD 
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• Ing. Květuše 
Čelikovská, vedoucí oddělení 
zdravotnictví odboru správních 
činností ve zdravotnictví a 
sociální péči Magistrátu 
hlavního města Prahy, e-mail: 
kvetuse.celikovska@praha.eu, 
tel.: 236 004 145, 420 739 342 
324; 
 
• Mgr. Olga Matoušková, 
referentka zdravotnictví odboru 
správních činností ve 
zdravotnictví a sociální péči 
Magistrátu hlavního města 
Prahy, e-mail: 
olga.matouskova@praha.eu, 
tel.: 236 00 4181; 
 
• Jaroslava Müllerová, 
referentka zdravotnictví odboru 
správních činností ve 
zdravotnictví a sociální péči 
Magistrátu hlavního města 
Prahy, e-mail: 
jaroslava.mullerova@praha.eu, 
tel.: 236 00 4133; 
 
• PhDr. Jana 
Schwallerová, hlavní 
metodička spisové služby, 

 
Obecně 
Předkládaný materiál se vyjadřuje velmi obecně a nedostatečně 
k problematice ukládání zdravotnické dokumentace vedené 
v elektronické podobě, jejímu vyřazování ve skartačním řízení a 
dlouhodobému uložení, a to vzhledem k dopadům, které má na 
výkon působnosti krajských úřadů a hlavního města Prahy 
(zejména v oblasti přebírání a poskytování opisů a kopií, 
provádění skartačního řízení) a v neposlední řadě i práva pacientů 
(poskytnutí opisů a kopií, provedení skartačního řízení s ohledem 
na osobní údaje) a veřejný zájem na trvalém uchování 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě po 
výběru za archiválie. 

bude součástí paragrafového znění.  
Problematika ukládání zdravotnické 
dokumentace vedené v elektronické 
podobě, její vyřazování ve skartačním 
řízení a dlouhodobé uložení bude řešeno 
obdobně, jak tomu je v současné době. 
Bude nastaven speciální režim zákonem a 
prováděcí vyhláškou. 
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odbor Archiv hl. m. Prahy,  e-
mail: 
jana.schwallerova@praha.eu, 
tel.: 236 002 993. 
 Tato připomínka je zásadní 

 
K jednotlivým bodům 
 
K bodu 1.1. 
 

• Str. 12 -  odstavec 2. 
V přehledu právních předpisů, se kterými je nutné dát navrhovaný 
zákon do souladu, není uveden zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Věcný záměr zákona o elektronizaci 
zdravotnictví se významně dotýká této zákonné normy, neboť ta 
upravuje povinnosti krajských úřadů, hlavního města Prahy a 
dalších původců v oblasti výkonu spisové služby a výběru 
dokumentů (tedy i zdravotnické dokumentace) ve skartačním či 
mimo skartační řízení atd. 

Připomínka akceptována. 
Předmětný právní předpis doplněn do 
přehledu. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

• Str. 13 - řádek 7. 
Pokud budou § 53 až 69b zákona 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, vyjmuta z tohoto zákona a 
bude zrušena vyhláška MZ ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že stávající 
právní úprava bude nahrazena zákonem o elektronizaci 
zdravotnictví, musí být v tomto novém zákoně řešena otázka 
předávání údajů. V předkládaném návrhu věcného záměru zákona 
toto zcela chybí. 

Připomínka akceptována částečně. 
Není účelem věcného záměru, resp. nové 
regulace zrušit zmiňovaná ustanovení, 
pouze je korektně návazně na navrhovanou 
regulaci upravit. Zrušit tato ustanovení 
zcela jasně není možné, a to i vzhledem 
k nastaveným legisvakančním lhůtám 
právní regulace elektronizace 
zdravotnictví. 
Text na konci věty na straně 13 doplněn o 
dovětek: 
„…které je nutno upravit.“ 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
K bodu 1.2. 
 

• Str. 14  - odstavec poslední 
V uvedeném odstavci se uvádějí přínosy elektronizace 
zdravotnictví pro různé subjekty, není však zmíněn přínos pro 
krajské úřady, a to především v návaznosti na řešení stížností, 
vydávání kopií, výpisů ze zdravotnické dokumentace. 

Připomínka akceptována. 
Poskytovatelé zdravotních služeb budou 
postupně přecházet na autorizovanou a 
sdílenou eZD, která bude dostupná i pro 
KU dle zákona. 
 
Dodavatelé  IS pro PZS musí být 
motivováni k zajištění  funkce 
standardního exportu eZD právě pro účely 
předání na KU.  
Další součástí řešení je zavádění OZZ 
záznamů pacienta, kde budou kopie sdílené 
eZD primárně uložené u lékaře. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

• Str. 15 ad 1) 
Ve větě druhé požadujeme doplnit slova „datových formátů a 
metadat“. Věta by tedy měla znít: „Důležitým elementem bude 
nastavení relevantních lhůt datových formátů a metadat.“.  
 
U zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě bude 
bez stanovení výstupních datových formátů (§ 23 vyhlášky č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 
vyhlášky č. 283/2014 Sb., a dalších požadavků (na metadata., 
datové rozhraní atd.) na elektronické systémy  podle Národního 
standardu pro elektronické systémy spisové služby (VMV 
57/2017), ve kterých je vedena) obtížné provést vyřazení 
dokumentace ve skartačním řízení a případný výběr za archiválie 
podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prostřednictvím Národního archivního portálu. Ve stávající praxi 
je pro krajské úřady a hlavní město Prahu velkým problémem 

Připomínka akceptována 
 
Předmětná věta byla doplněna ve smyslu 
připomínky. 
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přebírání zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě, protože nejsou stanoveny formáty a metadatová schémata 
pro informační systémy, ve kterých je tato zdravotnická 
dokumentace vedena. Správní orgán není schopen poskytnout 
pacientům výpis či kopie zdravotnické dokumentace, protože 
nemá přístup do informačního systému, ve kterém je vedena, ani 
softwarové prostředky pro její prohlížení. Problém samozřejmě 
představuje i provedení výběru dokumentů trvalé hodnoty pro 
dlouhodobé uložení v Národním digitálním archivu.  

 Tato připomínka je zásadní 
 

• Str. 15 ad 2) -  odrážka 3. -  Standardy zdravotnické 
informatiky 

Přístup ke zdravotním záznamům je nutné z pohledu stávající 
legislativy a praxe dořešit. Elektronicky vedená dokumentace je 
totiž vedena v různých formátech a zabezpečení, které např. 
v případě úmrtí lékaře vyvolává problémy při předání výpisu 
z takové zdravotnické dokumentace, ať již jinému poskytovateli 
zdravotních služeb nebo pacientovi či jiné oprávněné osobě. 
Požadujeme proto legislativně upravit používání výstupních 
datových formátů a zabezpečení. 
 
Požadujeme rovněž stanovit, kdo může nahlížet do zdravotnické 
dokumentace bez souhlasu pacienta. 

Připomínka akceptována částečně. 
Dodavatelům IS pro PZS musí být uložena 
povinnost zajistit funkci standardního 
exportu eZD právě pro účely předání na 
KU. Další součástí řešení je zavádění OZZ 
záznamů pacienta, kde budou kopie sdílené 
eZD primárně uložené u lékaře. 
Systém nahlížení do zdravotnické 
dokumentace bez souhlasu bude stanoven 
jako doposud, zákonem o zdravotních 
službách. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 

• Str. 15 ad 3)  
V otázce ukotvení lhůt a sankcí je třeba se zaměřit  především na 
žádosti o výpisy ze zdravotnické dokumentace, dále na lhůty u 
odvolacích řízení v oblasti posudkové péče a lékařských posudků, 
pracovně lékařských služeb a posuzování nemocí z povolání 

Připomínka akceptována. 
Jak již bylo řečeno ve věcném záměru 
zákona, 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. Dále je uveden demonstrativní výčet 
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v současné době uvedené např. v § 66 zákona o zdravotních 
službách.  

parametrů, které budou upraveny, do něhož 
je zařazen i bod lhůty a sankce. Jedná se 
zejména o lhůty a sankce pro povinnosti 
stanovené zejména ve vazbě autoritativní 
registry poskytovatelů zdravotních služeb a 
zdravotnických pracovníků. Tento text 
upraven. Text doplněn: 
3) Lhůty a sankce ve vztahu k 
autoritativním zdrojům dat. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

• Str. 16  - odrážka 2. nahoře 
Respekt k současným pravidlům práce se ZD, včetně zachování 
pravidel pro její správu, sdílení, zpracování a ukládání - tato 
otázka je zcela nedořešena. 

Připomínka neakceptována. 
Věta pouze definuje snahu nenabourat 
stávající procesy. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
K bodu 1.3. 
 
Str. 16  
Dosud není upraven záznam o úmrtí pacienta v jeho zdravotní 
kartě. Tato informace, která je důležitá z hlediska obecné spouštěcí 
události ve věci skartace, se může získat pouze na žádost z registru 
osob. Spouštěcí událost (úmrtí pacienta) nelze u většiny pacientů 
zjistit, pokud zemřou u jiného poskytovatele zdravotních služeb. 
V případě, kdy poskytovatel nebude schopen zjistit datum úmrtí, 
nelze určit počátek běhu lhůty pro vyřazení zdravotnické 
dokumentace. 

Připomínka akceptována.  
Každý poskytovatel bude schopen zjistit 
úmrtí pacienta ze ZR. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Str. 16 bod 4 - Sdílení ZD 

Připomínka akceptována.  
Zpřesněna definice sdílené eZD. 
Vydefinování konkrétních typů sdílené 
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Souhlasíme s tím, že eZD je vymezena částečně v zákoně o 
zdravotních službách. Z praxe vyplynulo, že uvedený výčet je 
zcela nedostačující a i přes opakované připomínky k zákonu o 
zdravotních službách  § 54 a 55 nebyl od roku 2012 tento problém 
řešen, resp. výčet doplněn. 

eZD právním předpisem bude nezbytné a 
věcný záměr s tím počítá. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K bodu 3.3.1. 
 
Str. 42 - Hlavní úkoly NCeZ -  odrážka 1. 
V novém právním předpisu je třeba se zaměřit na „formát 
identifikátoru záznamu, podmínky kladené na formát 
identifikátoru záznamu a podmínky kladené na technické 
prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické 
podobě“.  
Nestanovení požadavků na výstupní formáty digitálních 
dokumentů u dokumentace vedené v elektronické podobě činí 
zásadní problémy při pořizování výpisu nebo kopie zdravotnické 
dokumentace po jejím převzetí správním orgánem podle zmocnění 
v § 68 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, 
který nemá softwarové prostředky na její prohlížení, resp. nemá 
ani přístup do aplikace.  

Připomínka akceptována. 
Představa o datovém výstupním formátu 
eZD doplněna. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Str. 42 - Hlavní úkoly NCeZ - odrážka 5. 
Metodická koordinace  - doporučujeme projednat a zaškolit 
zástupce krajských úřadů, kteří zajišťují převzetí, předání, výpisy, 
opisy, fotokopie zdravotnické dokumentace (na žádost pacientů, 
oprávněných osob – soudy, policie, a při řešení stížností). 

Připomínka akceptována.  
 
Národní centrum bude koordinovat řadu 
metodik a toto je jedna z nich. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována.  
Bude předmětem činnosti NCEZ v rámci 
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K bodu 3.4.1. 
 

• Str. 46 Požadavky na legislativní úpravu 
Za třetí odrážku, která zní: „Definice pravidel pro sdílení a 
dálkové zpřístupnění eZD“ požadujeme vložit další odrážku která 
zní: „Definice datových formátů a metadat eZD“  (odůvodnění je 
uvedeno v připomínce k bodu 1.2. - str.15 ad 1). 

certifikace a standardizace. Doplněno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

• Str. 46 - Požadavky na legislativní úpravu - odrážka 9. 
(Povinnost poskytovatele poskytnout vyžádanou eZD 
oprávněným žadatelům bez zbytečného odkladu) 

 
V případě zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě při zániku nebo zrušení poskytovatele musí být zajištěna 
čitelnost dat zdravotnické dokumentace pacientů a předání 
zdravotnické dokumentace správnímu orgánu. Doporučujeme 
ustanovit povinnost předávajícího zajistit čitelnost a tím 
zpřístupnění dat zdravotnické dokumentace pacientů pro správní 
orgán. 
Při předání zdravotnické dokumentace výhradně v elektronické 
podobě je zdravotnická dokumentace nečitelná a pacientovi je 
znemožněno právo na vytvoření kopie, výpisu nebo opisu z jeho 
zdravotnické dokumentace. A to z důvodu, že správní orgán nemá 
k dispozici licence programů, ve kterých se záznamy pacientů 
zpracovávají, neboť z finančních  důvodu není reálné, aby správní 
orgán disponoval všem aplikacemi na trhu, které lékaři používají 
ve svých ordinacích k vedení elektronické dokumentace.  
Požadavek vychází z předešlých jednání se zástupci softwarových 
firem, kteří nejsou ochotni spolupracovat se získáváním dat ze 
zdravotnické dokumentace bez finanční účasti správního orgánu 
(např. softwarové systémy MEDICUS, PC DOKTOR, AMICUS, 

Připomínka akceptována. 
 
Poskytovatelé zdravotních služeb budou 
postupně přecházet na autorizovanou a 
sdílenou eZD, která bude dostupná i pro 
KU dle zákona. 
 
Dodavatelé  IS pro PZS musí být 
motivováni k zajištění  funkce 
standardního exportu eZD právě pro účely 
předání na KU. 

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



V. 
 

 95 

DENTIST+). 
Z výše uvedeného vyplývá, že zajištění kopie elektronické 
zdravotnické dokumentace pro pacienty ze strany správního 
orgánu není za současné situace možné. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

• Str. 47 -  Stanovení procesu archivace a skartace eZD - 
odrážka 9. 

Je nutno rozlišit a stanovit podmínky jak pro poskytovatele, tak 
pro krajské úřady. 

Připomínka akceptována. 
V paragrafovém znění bude řešeno i 
s ohledem na potřeby krajských úřadů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

• Str. 47 -  odrážka poslední  
Požadujeme doplnit další odrážku, která zní: „Zpřístupnění, 
předávání, poskytování záznamů z eZD mezi poskytovateli a 
správním orgánem.“. 

Připomínka akceptována. 
Doplněna položka „Předávání, poskytování 
záznamů eZD správnímu orgánu.“ 

 Tato připomínka je doporučující 
 

• Str. 48 - Nárok na poskytnutí kopie záznamu z eZD 
Zcela chybí taxativní vymezení osob, které jsou uvedeny v § 65 a  
66 zákona o zdravotních službách. 

Připomínka akceptována. 
Do kapitoly 2.4.1. Elektronická 
dokumentace byl doplněn text 
v požadavcích na legislativní úpravu, kde 
bylo konstatováno, že bude zakotvena již 
doposud platná rovnocennost listinné a 
elektronické zdravotnické dokumentace vč. 
okruhu osob oprávněných k nahlížení bez 
souhlasu pacienta. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K bodu 3.4.2. 
 
Str. 49 - Právo vyjmenovaných subjektů využívat IZD - 
odrážka  5. 

Připomínka akceptována. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace RIA doplněna v kapitole 2.4.2. 
Index zdravotnické dokumentace o 
následující text: 
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Subjekty s oprávněním nahlížet do ZD bez souhlasu pacienta - 
požadujeme taxativně vymezit v zákoně. 1.      Pacient v rozsahu údajů o něm 

vedených. 

2.      Registrující lékař pacienta (VPL a 
PLDD). 

Posudkový lékař. 

3.      PZS oprávněni k nahlížení do IZD 
daného pacienta, pokud to pacient 
nezakáže prostřednictvím RPM.  

4.     Zákonem o zdravotních službách již 
nyní vyjmenované subjekty 
s oprávněním nahlížet do ZD bez 
souhlasu pacienta.  

5.      Provozovatel OZZ, kterého zmocní 
pacient.  

 
 Tato připomínka je zásadní 

 
Str. 50 odstavec  2  
Požadujeme stanovit konkrétní datum, do kdy bude umožněno 
vedení ZD pouze v listinné podobě. Nestačí vymezit termínem 
„poměrně dlouhé časové období“. 

Připomínka akceptována. 
Byla doplněna kap. 4.1., kde byl rozveden 
předpokládaný harmonogram náběhu 
systému elektronického zdravotnictví, 
který bude promítnut do přechodných 
ustanovení paragrafového znění zákona. 
Ve výše uvedeném harmonogramu je 
uvedeno zavedení prostředí elektronického 
zdravotnictví. Povinnost využívání tohoto 
prostředí ve vztahu k povinným subjektům 
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(myšleno PZS a ZP, editoři) bude 
odstupňováno v minimální legisvakanční 
lhůtě 10 let od jeho zřízení. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
K bodu 3.4.4. 
 
Str. 54 – PROVOZOVATEL OZZ -  odrážka 10. 
Uvádí se, že provozovatel OZZ bude povinen předat veškerá data 
v případě zániku provozovatele. Ustanovení § 22 zákona o 
zdravotních službách stanoví mimo jiné, že se jedná o „smrt 
poskytovatele“. Jak v tomto případě zemřelý poskytovatel bude 
předávat veškerá data pacientům? 

Připomínka neakceptována. 
Provozovatel OZZ je právnická osoba, 
v případě jeho zániku musí být vypořádán 
nejen majetek ale i data pacientů, proto 
v záměru zmíněno.   

Hospodářská komora   

 Tato připomínka je zásadní 
 

1. Připomínka ke kapitole 3.4.1. Elektronická zdravotnická 
dokumentace, Požadavky na legislativní úpravu 

Požadujeme ustanovení: 

„Určení formy zajištění autenticity záznamu v eZD. Povinnost 
poskytovatele opatřovat eZD elektronickým podpisem osoby 
zodpovědné/oprávněné k vedení eZD a elektronickou pečetí 
poskytovatele.“  

u obrazové eZD upravit takto:  

„prostý elektronický podpis osoby zodpovědné/oprávněné k 
provedení záznamu do eZD a kvalifikovanou elektronickou 
pečeť poskytovatele a kvalifikované časové razítko.“ 

Připomínka akceptována částečně. 
Autorizace na definované minimální úrovni 
bude vyžadována pouze pro elektronickou 
zdravotnickou dokumentaci určenou pro 
sdílení (zásadní typy dokumentace – např. 
propouštěcí zpráva po hospitalizaci).  
Sdílenou eZD definuje právní předpis jako 
určité 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. 
 
Tímto právním předpisem nebudou 
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Odůvodnění: 

Důvodem připomínky je praktická nerealizovatelnost 
kvalifikovaného elektronického podpisu  
u obrazové eZD, která je extrémně objemná a vzniká 
poloautomatickým procesem na zdravotnických přístrojích. 
Elektronická pečeť může být připojena v rámci důvěryhodného 
systému nebo prostředí automatizovaně a nebude to ovlivňovat 
vlastní workflow vyšetření pacienta. 

povinně autorizovány tzv. provozní typy 
(části) dokumentace, vedené pro interní 
účely u poskytovatelů zdravotních služeb. 
Dokument sdílené eZD bude obsahovat 
unikátní identifikátor. Elektronický 
dokument bude považován za validní 
sdílenou eZD pouze v případě, kdy bude 
obsahovat resortní nebo kvalifikovanou 
elektronickou pečeť PZS a elektronické 
časové razítko. PZS musí v souladu 
s budoucími pravidly Národního centra pro 
elektronické zdravotnictví zaručit 
jednoznačnou identifikaci ZP, který za 
konkrétní zodpovídá. 
Pro objemnou obrazovou dokumentaci 
bude definován specifický proces zajištění 
autenticity, který bude realizovatelný 
v běžné praxi.  
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2. Připomínka ke kapitole 3.4.1. Elektronická zdravotnická 
dokumentace, Požadavky na legislativní úpravu 

Požadujeme upravit pravidla pro předávání, poskytování záznamů 
z eZD mezi poskytovateli ZS. Zavést povinnost poskytovatele ZS 
nakládat s přijatou eZD obdobně jako s eZD vzniklou v daném 
zdravotnickém zařízení (opatření kvalifikovanou pečetí a časovým 
razítkem při příchodu a uložení do garantovaného úĺožiště eZD), 
pokud byla použita při následné léčbě pacienta. Upravit doby pro 
vyřazení takové eZD. 

Připomínka neakceptována. 
Autorizace na definované minimální úrovni 
bude vyžadována pouze pro elektronickou 
zdravotnickou dokumentaci určenou pro 
sdílení (zásadní typy dokumentace – např. 
propouštěcí zpráva po hospitalizaci).  
Sdílenou eZD definuje právní předpis jako 
určité typy záznamů (např. propouštěcí 
zpráva, ambulantní zpráva, laboratorní 
zpráva), které jsou primárně určeny ke 
sdílení mezi PZS.   
 
O obsahu eZD pro sdílení rozhoduje 
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Odůvodnění: 

Tato pravidla nejsou v současné legislativě ani návrhu zákona 
upravena. 

odpovědný zdravotnický pracovník, lékař. 
 
Tímto právním předpisem nebudou 
povinně autorizovány tzv. provozní typy 
(části) dokumentace, vedené pro interní 
účely u poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
Dokument sdílené eZD bude obsahovat 
unikátní identifikátor. Elektronický 
dokument bude považován za validní 
sdílenou eZD pouze v případě, kdy bude 
obsahovat resortní nebo kvalifikovanou 
elektronickou pečeť PZS a elektronické 
časové razítko. PZS musí v souladu 
s budoucími pravidly Národního centra pro 
elektronické zdravotnictví zaručit 
jednoznačnou identifikaci ZP, který za 
konkrétní zodpovídá. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

3. Připomínka ke kapitole 3.4.1. Elektronická zdravotnická 
dokumentace, Požadavky na legislativní úpravu 

Požadujeme doplnit legislativní úpravu pro nakládání s eZD v 
případě změn demografických údajů pacienta. Změny údajů 
mohou být vyvolány skutečnou změnou jména, přidělením 
rodného čísla nebo opravou chybných údajů pacienta apod.  

Odůvodnění: 

Zejména v případě opravy chybných údajů pacienta mohou 
vznikat situace, kdy je v původním podepsaném eZD záznamu 

Připomínka akceptována. 
U chybných údajů bude mít poskytovatel 
právo vyjmout dokumentaci z centrálního 
indexu. U změn, které pocházejí ze strany 
základních registrů, by měla být zachována 
konzistentní vazba na konkrétní osobu – 
skrze AIFO pacienta. Lékař v případě 
pochybností o identitě pacienta bude moci 
zprostředkovaně přes ARP a ROB získat 
údaje o změnách ve jméně, případně 
dalších identifikátorech. 
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neplatné jméno pacienta neshodující se s údaji v indexech. Z 
pohledu integrity dokumentu by neměl být tento původní 
dokument opravován, odlišné údaje v dokumentu ale představují 
bezpečnostní riziko záměny. Způsob bezpečného řešení změn 
demografických údajů a návazného nakládání s eZD by měl být 
legislativně vymezen. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

4. Připomínka ke kapitole 3.5. Standardy elektronického 
zdravotnictví 

Požadujeme doplnit povinný princip při určování způsobu 
(povinném, nepovinném, doporučeném) použití daného standardu: 
bude-li existovat pro danou problematiku nadnárodně (EU, 
celosvětově) používaný standard, bude povinné použití takového 
standardu upřednostněno před použitím stávajícího nebo nové 
vyvíjeného národního standardu. K tomu stanovit možnost 
výjimek paralelního použití původního standardu po přechodné 
období. 

Odůvodnění: 

Jedná se o důležitý princip směřující k efektivní budoucí 
harmonizaci předpisů EU a interoperabilitě na mezinárodní úrovni. 
Dále to umožní jednodušší implementaci zahraničních 
informačních a komunikačních systémů bez dodatečných nákladů 
na přizpůsobení národním standardům. To vše vede ke snížení 
nákladů (konkurenční prostředí) a časové náročnosti zavádění EZ. 

 
Připomínka akceptována.  
Zásady pro standardizaci elektronického 
zdravotnictví budou publikovány v roce 
2019 jako součást katalogu standardů 
elektronického zdravotnictví, který vzniká 
ve všech členských státech EU na základě 
loňské dohody ministrů zdravotnictví. 
Právě finalizovaný katalog ČR je 
doprovázen i roadmapou harmonizace 
národních a mezinárodních standardů 
elektronického zdravotnictví. 
 
Budou stanovovány organizační, technické 
a bezpečnostní podmínky pro přístup k 
centrálním službám elektronického 
zdravotnictví prostřednictvím IDRR a 
požadavky na zdravotnické informační 
systémy a na organizace, které je 
provozují, např. poskytovatele zdravotních 
služeb. Bude ověřována shoda s těmito 
požadavky. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 

Připomínka akceptována.  
Toto je možné, protože poskytovatelé mají 
přiřazeno IC. A systém OID definuje pro 
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Připomínka ke kapitole 3.1.1. Autoritativní registr 
poskytovatelů zdravotních služeb 

Doporučujeme dotčenou kapitolu doplnit o Identifikátor OID 
(Object Identifier) přidělovaný např. Českou agenturou pro 
standardizaci podle ČSN ISO/IEC 6523 nebo jiným vhodným 
registračním subjektem (hl7.org, iana.org). Je to výchozí 
předpoklad pro jednoznačnou identifikaci subjektů pro 
interoperabilitu v celosvětovém měřítku. 

Odůvodnění: 

Je to výchozí předpoklad pro jednoznačnou identifikaci subjektů 
pro interoperabilitu v celosvětovém měřítku. 

ČR prefix 1.2.203, který je možné rozšířit o 
IC poskytovatele, čímž vzniká unikátní 
celosvětový identifikátor poskytovatele. 

Jihočeský kraj   

JUDr.Věra Čížková, oddělení 
zdravotní správy, Odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, tel. 
386 720 605,  e-mail – 
cizkova@kraj-jihocesky.cz 

Tato připomínka je zásadní 
 
Str. 22 - požadavky na právní úpravu – třetí odrážka 

• „Sankce (pokuty) a lhůty (bez zbytečného odkladu, nejdéle 
však do 3 dnů ode dne, kdy se editor o rozhodné 
skutečnosti dozví) za neplnění NRPZS primárními editory, 
povinnosti a práva editorů, změna editora u bodu k) z PZS 
na zdravotní pojišťovnu, opravy dat. NRPZS zůstane 
agendovým IS a zdrojem dat pro ARPZS.“   

Požadujeme pro úpravu evidovat data lhůtu prodloužit, minimálně 
na tří pracovní dny, protože 3 dny je nereálná lhůta přinejmenším 
v době vánočních svátků. Ideální lhůta by byla v souladu se 
zákonem 372/2011 Sb., tj. 15 dnů, navrhujeme kompromis 5 
pracovních dnů. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k účelu autoritativních registrů 
je potřeba ponechat obdobné lhůty, jako 
jsou stanoveny u základních registrů 
zřízených podle zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována.  
Data v registrech by měla být 
v odpovídající kvalitě již nyní. 
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Str. 22 - požadavky na právní úpravu – sedmá odrážka 

• „Možnost přejímat data z NRPZS včetně vazeb na základní 
registry.“  

V tomto ohledu bohužel nefunguje ještě korektně NRPZS, 
doporučujeme primárně ukotvit dobře funkcionality dosud 
zřízených registrů NRPZS a NRZP a až následně zřizovat 
autoritativní registry. V opačném případě není možné domáhat se 
sankcí na editorech 

Marginální problémy NRPZS s komunikací 
s ROS a ROB budou do spuštění 
autoritativních registrů vyřešeny.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Str. 23 - Autoritativní údaje vedené v ARPZS stanovené 
zákonem  
 
Adresa sídla PZS uvedena pod písm. b) bude duplicitní, protože se 
už uvádí v rámci identifikačních údajů PZS pod písm.a). 
 
Nově rozšířit o písm.l):  
„ l) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb po 
přerušení poskytování zdravotních služeb.“, právě v návaznosti na 
údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb pod písm.f) a 
s ohledem na § 26 odst.4 zákona č. 372/2011 Sb.., kdy je 
poskytovatel zdravotních služeb povinen pokračování 
v poskytování zdravotních služeb po přerušení oznámit 
příslušnému správnímu orgánu.  

Připomínka akceptována. 
Adresa sídla z ARPZS vypuštěna (duplicita 
k ROS), místo písmena l, doplněn paragraf 
do písmene i. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Str. 25 – tabulka č.2 – sloupec Národní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb (NRPZS), kolonka aktuální stav 
 
„Zřízen 2014 

Připomínka neakceptována. 
Uvedené problémy NRPZS jsou řešeny a 
nebudou mít vliv na výstup do ARPZS.  
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V současnosti je v dostatečné kvalitě na vhodné – autoritativní 
úrovni. 

Neexistuje oddělení dat od služeb, NRZPS je agendovým 
systémem.“ 
 
Z praxe o tomto nejsme přesvědčeni – chybná komunikace např. 
NRPZS x ROS – dlouhodobě či ne vždy dobře funkční 
zplatňování a zneplatňování PZS do budoucna, import dat o 
statutárním orgánu z ROS je dlouhodobě chybný.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Ostatní 
 
Jakým způsobem bude fungovat skartace elektronické 
zdravotnické dokumentace, aby nedošlo k zneužití dat např. 
z „harddisku“? Jakým způsobem bude fungovat předávání 
elektronické zdravotnické dokumentace při zrušení, odejmutí, 
zániku oprávnění, bude mít krajský úřad přístup do autoritativního 
registru elektronické zdravotnické dokumentace? 

Připomínka akceptována částečně.  
Zákon nebude řešit přesné technické 
postupy pro ukládání či skartaci eZD, které 
se mohou v čase díky technickému 
pokroku rychle měnit. Základní pravidla 
budou stanovena navazujícím právním 
předpisem, technické detaily pak 
standardem vydávaným NCeZ. 
Řešením pro předávání ZD krajským 
úřadům bude definice povinného 
výstupního formátu pro dodavatele 
systému pro práci s eZD . 

Jihomoravský kraj 
 

 

 Tato připomínka je doporučující 
 

• str. 22 POŽADAVKY NA PRÁVNÍ ÚPRAVU - odstavec 
Sankce (pokuty) 
 

Návrh: sankce a lhůty za neplnění NRPZS primárními editory bez 
zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dní (nikoli do 3 dní dle návrhu 
věcného záměru) 

Připomínka neakceptována. 
Vzhledem k účelu autoritativních registrů 
je potřeba ponechat obdobné lhůty, jako 
jsou stanoveny u základních registrů 
zřízených podle zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech. 
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Odůvodnění: Maximální lhůtu navrhujeme zachovat 15 dnů 
v souvislosti s dobrou a zavedenou praxí § 19 odst. 4 nebo § 25 
zákona č. 372/2011 Sb.  

Karlovarský kraj   

Bc. Malgorzata Bolvariová, 
vedoucí oddělení správních 
činností, kontroly a stížností, 
odbor zdravotnictví 
e-mail: 
malgorzata.bolvariova@kr-
karlovarsky.cz 
telefon: 354 222 450 
mobil: 736 650 133 

Tato připomínka je doporučující 
 
3.2.2. Řízení identit pacientů 
 
Odůvodnění: 
Nezapomenout, že dle Ústavy ČR povinnosti lze stanovit pouze 

zákonem – V popisu věcného záměru je uvedeno, že v případě 
cizinců budou identifikační prostředky stanovené vyhláškou. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
v tomto smyslu upraven text Zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA kap. 2.2. 
Řízení identit pacientů. 
Slovo vyhláškou změněno na zákon. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3.4.1. Elektronická zdravotnická dokumentace  
 
Odůvodnění: 
Legislativně musí být upraveno i předání a převzetí elektronické 

zdravotnické dokumentace (eZD) v případě zániku 
poskytovatele zdravotních služeb (PZS). 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
v tomto smyslu upraven text Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA 
kap. 2.4.1 Elektronická zdravotnická 
dokumentace. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3.4.2. Index zdravotnické dokumentace  
 
Odůvodnění: 
V případě zániku PZS, který nemá nástupce je dle zákona                        

Připomínka akceptována.  
V metadatech indexu bude uveden údaj o 
skartaci, doplněn o–  „příznak skartace 
eZD v zákonné lhůtě“. 
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o zdravotních službách zdravotnická dokumentace předána 
příslušnému správnímu orgánu, tj. krajskému úřadu na což by 
se nemělo zapomínat. Stejně tak by v IZD měly být uvedeny 
doby uchování ZD viz příloha č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci. ZD může být totiž vzhledem 
k dobám uchování již skartována. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3.4.3. Propojení výměnných sítí  
 
Odůvodnění: 
V případě zániku PZS bez nástupce, který vede eZD navrhujeme, 

aby tato eZD byla předána do státem vedeného centrálního 
úložiště eZD, tj. Národního centra elektronizace zdravotnictví. 
Není totiž reálné, ale hlavně hospodárné, aby krajské úřady 
převzali eZD a disponovali licencemi pro všechny programy 
na vedení eZD. Dle platné legislativy (zákon o zdravotních 
službách) totiž KÚ přebírají zdravotnickou dokumentaci, ale 
v případě zvolení nového PZS jí i předávají. Při volbě 
nejvhodnější varianty řešení by se mělo proto přihlédnout              
i k výše uvedenému. 

 

Připomínka neakceptována. 
KU jsou zřizovateli PZS a proto není 
možné od státu požadovat, aby převzal 
úlohu zřizovatele při nakládání s eZD 
zaniklých PZS. Problémem je i 
kombinované vedení eZD v papírové  a 
elektronické podobě. Tedy co by stát měl 
převzít?  
 
 
Stát bude podporovat rozvoj elektronické 
dokumentace a tím zjednoduší přebírání 
této dokumentace. 
 
Navíc bude po dodavatelích informačních 
systémů pro PZS vyžadováno, aby jejich 
produkty obsahovaly funkci exportu 
záznamů zdravotnické dokumentace v 
definovaném standardizovaném formátu. 
KÚ by přebíral jen tyto standardizované 
záznamy bez nutnosti pořizovat a držet 
licence k původním informačním 
systémům PZS.  S přechodem na plně 
elektronickou dokumentaci by tak zmizela 
potřeba vytvářet archivy na papírovou ZD 
na KÚ.     

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



V. 
 

 106 

 Tato připomínka je zásadní 
 
3.7.1. Katalog služeb elektronického zdravotnictví 
 
Odůvodnění: 
Při vymezení kompetencí a práv nezapomenout na subjekty, které 

mohou do ZD nahlédnout  i bez souhlasu pacienta např. řešení 
stížností či soudní spory - § 65 a násl. zákona o zdravotních 
službách. 

Připomínka akceptována. 
Do kapitoly 2.4.1. Elektronická 
dokumentace byl doplněn text 
v požadavcích na legislativní úpravu, kde 
bylo konstatováno, že bude zakotvena již 
doposud platná rovnocennost listinné a 
elektronické zdravotnické dokumentace vč. 
okruhu osob oprávněných k nahlížení bez 
souhlasu pacienta. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
5.1.1. Náklady na vybudování, údržbu a rozvoj centrálních 
služeb eZD 
 
Odůvodnění: 
Nejsou uvedené náklady, které vzniknou krajům jakožto 

zřizovatelům zdravotnických zařízení a dále přeneseně i 
krajským úřadům, které jsou editory Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb         a přebírají a předávají 
zdravotnickou dokumentaci v případě zániku PZS. 

Připomínka neakceptována. 
Zřizovatelé PZS vykonávají už nyní úlohu 
přebírání zdravotnické dokumentace a nyní 
vyplňují záznamy do NRPZS. 
Žádné další náklady nevzniknou. 
 
Předávání elektronické dokumentace v 
případě zániku PZS bude probíhat ve 
standardizovaném exportním formátu bez 
nutnosti pořizovat licence původních 
informačních systémů. Domníváme se, že 
náklady s ukládáním elektronických 
souborů (diskový prostor, archiv CD/DVD 
médií) na KÚ budou vyváženy redukcí 
nákladů s ukládáním papírové 
dokumentace. 

Kraj Vysočina   

Osobou oprávněnou k 
vypořádání uplatněných 
připomínek je Mgr. Klára 
Jiráková, e-mail: 
jirakova.k@kr-vysocina.cz, tel. 

Tato připomínka je doporučující 

 

1. Připomínka k bodu 1.1: 

Připomínka akceptována. 
Uvedený právní předpis byl doplněn do 
kapitoly 1.1. věcného záměru. 
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564 602 341 Navrhujeme v části „Přehled právních předpisů, k 
nimž se věcný záměr váže – Právní předpisy na 
úrovni EU“ doplnit Směrnici 2011/24/EU o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní 
péči. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

2. Připomínka k bodu 1.3: 
Navrhujeme v bodě 1.3 (Oblast vztahů, která dosud 
právními předpisy upravena není) následující znění 
textu: 
„Oblasti vztahů, které nejsou doposud právními 
předpisy upraveny, jsou následující 
3) Institucionalizace EZ  
 NCeZ 
 Národní kontaktní místo pro elektronické 

zdravotnictví (NKMeZ) – (vymezeno pouze 
částečně v zákoně o zdravotních službách) 

 NCMKN.  
Navrhujeme doplnit podtrženou část textu.  

Připomínka akceptována. 
Předmětný text v připomínce uvedený je 
vložen do textu kap. 1.3. Oblast vztahů, 
která dosud právními předpisy upravena není. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

3. Připomínka k bodu 3.3.2 (Národní kontaktní místo pro 
elektronické zdravotnictví): 
Navrhujeme slova „The EZ Network“ nahradit 
slovy „eHealth Network“. 

Připomínka akceptována. 
Upraveno. 
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Použité anglicko-české slovní spojení je 
nesrozumitelné. 
Navrhujeme slova „National Contact Point for EZ – 
NCPeH“ nahradit slovy „National Contact Point for 
eHealth – NCPeH“. 
Opět – nesrozumitelné slovní spojení.  

 Tato připomínka je doporučující 

 

4. Připomínka k bodu 3.3.2 (Národní kontaktní místo pro 
elektronické zdravotnictví): 
a. Věcný záměr zákona o EZ popisuje NCPeH jako 
bránu pro zajištění vnitrostátní a mezinárodní 
komunikace mezi členskými státy v oblast EU. 
Nicméně evropská síť pro digitální služby EZ (eHDSI) 
zahrnuje i nečlenské státy EU – tedy členské státy 
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru 
nebo Švýcarské konfederace. 
 
b. Věcný záměr zákona o EZ správně uvádí, že 
NCPeH slouží jako brána pro zajištění vnitrostátní a 
mezinárodní komunikace. V současné době je 
předmětem této komunikace tzv. pacientský souhrn a 
připravuje se přeshraniční výměna eReceptů. Vzhledem 
k tomu, že se dá předpokládat, že v budoucnu se budou 
k těmto dvěma službám přidávat i další přeshraniční 
služby EZ (např. elektronický zdravotní záznam), bylo 
by vhodné s tímto počítat i ve věcném záměru zákona a 
v rámci nového zákona popsat služby poskytované v 
rámci NCPeH tak obecně, aby implementací každé 

Připomínka akceptována. 
Do textu Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA doplněno do kapitoly 
2.3.2. Národní kontaktní místo pro elektronické 
zdravotnictví. 
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nové služby nebylo nutné měnit zákon.  
 Tato připomínka je doporučující 

 

5. Připomínka k bodu 3.4.1 (Elektronická zdravotnická 
dokumentace:) 
Navrhujeme odstranit následující větu: 
„Elektronický dokument je považován za součást eZD 
jen v případě, že je elektronicky podepsán 
elektronickým podpisem osoby zodpovědné/oprávněné 
k vedení eZD, časovým razítkem a elektronickou pečetí 
poskytovatele ZS.“  
V současné době tato záležitost vůbec není technicky 
vyjasněna a toto prohlášení vůbec nemusí být platné 
pro některé typy výstupů ze zdravotnické dokumentace 
(např. eZD z jiného státu).  

Připomínka akceptována. 
Kapitola věnovaná eZD a sdílené eZD v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace RIA byla přepracována. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

6. Připomínka k bodu 3.4.1 (Elektronická zdravotnická 
dokumentace:) 
„eZD rovněž nebude možné bez souhlasu pacienta 
ukládat či zasílat mimo území EU.“   
Viz poznámka č. 5 výše – vzhledem k tomu, že členem 
eHDSI je např. i Švýcarsko nebo Norsko, není tato 
formulace úplně přesná. A předpokládá se, že v rámci 
využívání NCPeH bude fungovat systém opt-out – tedy 
pacient bude moci ze systému aktivně vystoupit.  

Připomínka akceptována. 
Do textu Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA doplněno do kapitoly 
2.3.2. Národní kontaktní místo pro elektronické 
zdravotnictví. 

 Tato připomínka je doporučující Připomínka akceptována částečně.  
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7. Připomínka k bodu 3.4.5 (Emergentní záznam:) 
Navrhujeme uvést, že struktura emergentního 
záznamu bude vycházet z datasetu European 
Patient Summary, schválené zástupci členských 
států v rámci eHealth Network, která je závazná pro 
přeshraniční sdílení mezi státy v rámci evropské 
infrastruktury pro eHealth (eHDSI).   

Uvést to lze, nicméně konkrétní sada bude 
až předmětem prováděcího předpisu. 
Doplněno. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

8. Připomínka k bodu 3.6 (Portál elektronického 
zdravotnictví): 
Ve výčtu funkcí pro pacienta je uvedeno: Žádost o 
zaslání výpisu ze ZD do datové schránky pacienta.   
Domníváme se, že omezit funkce doručování výpisu 
pouze na datové schránky je chybné.  
Vzhledem k tomu, že pacient přihlášený do Portálu již 
bude jednoznačně identifikován a ztotožněn. Po 
takovém přihlášení by měl mít možnost přímo získat 
výpis ze ZD (v prostředí Portálu), případně další 
výpisy, které ve výčtu uvedeny nejsou (výpis z 
centrálního indexu zdravotnické dokumentace pacienta, 
výpis z autoritativního registru pacientů, svůj 
emergentní záznam pacienta, atd.).  

Připomínka akceptována.  
Doplněny další funkce portálu a rozšířen 
způsob přístupu k vlastní eZD „případně 
přímý přístup k registrovanému úložišti své 
eZD u PZS“. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka neakceptována. 
Není předmětem právní regulace nastavené 
tímto zákonem. 
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9. Připomínka k bodu 3.9 (Elektronická preskripce – 
Požadavky na legislativní úpravu): 
Navrhujeme definovat povinnost a pravidla 
předávání záznamů z CÚER do OZZ pacientů. 
Není zřejmé, zda by neměly být záznamy z CÚER 
předávány také do EMZ, pokud pacient souhlasí s jeho 
vedením. 

 Tato připomínka je doporučující 

 

10. Připomínka k bodu 5.6: 
Navrhujeme do části „Dopady na územní 
samosprávné celky (obce, kraje)“ doplnit následující 
text:  
„Zavedení nástrojů elektronického zdravotnictví může 
celkově zefektivnit poskytování zdravotních služeb i na 
úrovni regionů. Na druhou stranu bude integrace 
a přizpůsobení stávající informačních systémů na 
prostředí elektronického zdravotnictví obnášet další 
náklady na straně poskytovatelů zdravotních služeb.“ 

Připomínka akceptována.  
Doplněna věta: 
 
Zavedení nástrojů elektronického 
zdravotnictví celkově zefektivní 
poskytování zdravotních služeb i na úrovni 
regionů. Na druhou stranu bude integrace 
a přizpůsobení stávající informačních 
systémů na prostředí elektronického 
zdravotnictví obnášet další náklady na 
straně poskytovatelů zdravotních služeb. 
Tyto náklady však budou vyváženy 
přínosy, které se promítnou do snižování 
počtu návštěv a vyšetření a také do kvality 
poskytovaných služeb. 

Královéhradecký kraj 
 

 

Ing. Lenka Zdražilová, Mgr. 
Karel Baše, LINKA | MOBIL: 
495 817 506, 495 817 509 

E-MAIL: lzdrazilova@kr-
kralovehradecky.cz 

kbase@kr-kralovehradecky.cz 

Tato připomínka je doporučující 
 

1. Obecná připomínka – vnímáme elektronizaci 
zdravotnictví jako potřebnou v oblasti poskytování 
zdravotních služeb a je nezbytné dát jasný právní rámec 
k využití dnešních technických možností v oblasti 

Připomínka akceptována. 
KÚ přidány na seznam subjektů. 
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digitalizace zdravotnictví. Naše připomínka se týká 
skutečnosti, že mezi dotčenými subjekty uvedenými v 
závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
nejsou uvedeny krajské úřady, byť se jich elektronizace 
zdravotnictví bude dotýkat.  

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Obecná připomínka – Návrh věcného záměru obsahuje 
několik zkratek, které nejsou definovány v části „Použité 
zkratky“ (např. eGSB, OMG, IHE, aj.).  

Připomínka akceptována. 
Doplněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. Ke kapitole 3.1.1. Autoritativní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb – část „POPIS VĚCNÉHO 
ZÁMĚRU“ – je uvedeno, že je definován odvozený registr 
ARPZS, který tyto podmínky splní a který bude plněn 
výhradně prostřednictvím NRPZS. Není však zřejmé, jak 
bude splněna např. podmínka lhůt a sankcí, když je ARPZS 
odvozeným registrem a bude plněn výhradně 
prostřednictvím NRPZS, který tyto podmínky nemá 
definovány.   

Připomínka akceptována.  
Lhůty i sankce budou platné i pro 
agendové systémy autoritativních registrů a 
budou pro ně definovány. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

4. Ke kapitole 3.1.2. Autoritativní registr zdravotnických 
pracovníků – část „POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU“ – je 
uvedeno, že je navržen odvozený registr ARZP, který tyto 
podmínky splní a který bude plněn výhradně 

Připomínka akceptována.  
Lhůty i sankce budou platné i pro 
agendové systémy autoritativních registrů a 
budou pro ně definovány. 
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prostřednictvím NRZP. Není však zřejmé, jak bude splněna 
např. podmínka lhůt a sankcí, když je ARZP odvozeným 
registrem a bude plněn výhradně prostřednictvím NRZP, 
který tyto podmínky nemá definovány. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

5. Ke kapitole 3.1.2. Autoritativní registr zdravotnických 
pracovníků – srovnávací tabulka NRZPS a NRZP – 
doporučujeme, aby NRZP rovněž obsahoval údaje              
o hostujících osobách. 

Připomínka akceptována. 
Tabulka uvádí, že „NRZP obsahuje 
informace o zdravotnických pracovnících, 
vč. hostujících osob“.  

 Tato připomínka je doporučující 
 

6. Ke kapitole 3.1.3. Autoritativní registr pacientů – část 
„AUTORITATIVNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ARP 
STANOVENÉ ZÁKONEM“ – v písm. d) doporučujeme 
doplnit              o povinné uvádění telefonického a e-
mailového kontaktu. 

Připomínka neakceptována. 

Pacient není povinen kontaktní údaje uvést, 
nicméně bez nich bude limitována sada 
funkcí EZ, které bude moci využít. 
Nicméně pro vyšší jistotu těchto údajů 
uvádíme „Správce má právo odstranit 
neplatné kontaktní údaje a oprávněný 
čitatel registru má právo je zpochybnit.“ 

Moravskoslezský kraj   

Mgr. Petra Bayerová  
Odbor právní a organizační 
 
595 622 490 
 
595 622 255  
posta@msk.cz 

Tato připomínka je zásadní 
 
Není řešena archivace a skartace EZD, která rovněž souvisí se 
skartací centrálních indexů dokumentace. Tato problematika, po 
aplikaci této zákonné úpravy, spolu bude úzce souviset. Jedna 
z mála zmínek je uvedena u „Autoritativního registru pacientů“, 
kdy lhůty pro výmaz dat z registru jsou 15 let od úmrtí a jsou 
sladěny se lhůtou stanovenou zákonem č. 111/2009 Sb., o 

Připomínka akceptována částečně. 
Doplněn atribut skartace ZD do indexu ZD.   
Doplněna věta „Záznamy v indexu ZD 
budou vymazány ve stejné lhůtě, jako 
záznamy pacienta v ARP. Záznamy indexu 
eZD budou skartovány dle legislativně 
nastavené skartační lhůty jednotlivých typů 
eZD. Součástí indexu tak musí být i datum 
vzniku ZD, od kterého poběží lhůta.“ 
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základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Problematika má však komplexní dopad do řešených částí návrhu 
zákona v těchto oblastech: 

- Osobní zdravotní záznam – v okamžiku, kdy bude 
pracováno s využitím centrálního Indexu zdravotnické 
dokumentace a dokumentace nebude již dostupná u PZS 
(skartována) 

- Index zdravotnické dokumentace – centrální index 
zdravotnické dokumentace může být nekonzistentní, a to, 
pokud dojde ke skartaci dokumentace u původce, bez 
řešení skartace záznamu v centrálním indexu.  

 
V návrhu zákona totiž není řešena problematika ve vztahu ke 
skartaci příslušných indexů vytvářených EZD. Lze se pouze 
domnívat, že z časového hlediska dojde k vymazání indexu, a to 
v závislosti na Autoritativním registru pacientů ve lhůtě 15 let od 
úmrtí. Právě na této logické souvislosti a různých skartačních 
lhůtách dokumentu, je zde popisována možná nekonzistence 
Indexu zdravotní dokumentace, samozřejmě s dopady do 
Osobního zdravotního záznamu. 

 
Další oblastí je samotná skartace Osobního zdravotního záznamu. 
Samozřejmě lze namítat,   
že uvedené bude řešeno poskytovateli těchto služeb (OZZ) na 
tržních principech. Uvedené však trpí vadou, pokud je v záměru 
zákona vyhodnocena jako optimální varianta, kdy úhrady 
certifikovaným provozovatelům OZZ budou (spolu)financovány 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění a/nebo z veřejných 
rozpočtů.  

 
Faktem hodným zřetele je, že v návrhu zákona zcela schází řešení 

“Pro záznamy v pacientově OZZ již 
skartace povinná nebude, je na vůli 
pacienta.“ 
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problému se zdravotnickou dokumentací ve vztahu k zákonu č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Nedostatky především lze spatřit v: 

• implementaci odkazů na Národní standard pro el. 
systémy spisové služby, výstupní formáty 
• oblasti napojení, rozhraní a elektronického 
podepisování 
• nastavení legislativních pravidel procesu skartace 
této dokumentace 

 
Největší problém je, že výše zmiňované právní předpisy nejsou ani 
uvedeny mezi právními předpisy,   
k nimž se věcný záměr zákona váže, a tedy uvedená oblast je zcela 
z nepochopitelných důvodů pominuta. 

 
Uvedené je rovněž přímým důsledkem „neřešených oblastí“ 
vlastní skartace elektronických záznamů vedených v nově 
vznikajících NZIS (Národní zdravotnický informační systém). 
Jsou sice zmíněny v dílčích částech „lhůty pro výmaz“, ale 
uvedené nenasvědčuje tomu, že se autoři připravující tento věcný 
záměr zákona uvedenou problematikou zabývali. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Je zcela nedostatečně vymezena oblast „Přechodných 
ustanovení“, kdy poskytovatel před nabytím platnosti a 
účinnosti této zákonné úpravy již EZD vede.  
 
V „Přehledu doporučených variant řešení práv a povinností 
subjektů k základním komponentám EZ“ (dokument 
ma_ALBSB8AC5VHD.docx, str. 67, Tabulka č. 3) je uvedeno, že 
cit: „Vzhledem ke komplexnosti změn, které nová legislativní 

Připomínka akceptována. 
Byla doplněna kap.  4.1. Základní 
představa o obsahu právních norem 
určených k provedení navrhovaného 
věcného řešení upřesňující harmonogram 
náběhu elektronického zdravotnictví. 
 
K uvedené formulaci však uvádíme, že 
pokud se rozhodne PZS vést eZD 
elektronicky, v tomto případě je povinen se 
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úprava EZ přináší pro klinickou praxi, bude zákonnými prostředky 
stanovena dostatečná legisvakanční lhůta (navrženo až 10 let) pro 
implementaci na straně PZS. V prvních etapách zavádění EZ bude 
vedení eZD nepovinné. Avšak PZS, kteří se rozhodnou eZD vést, 
musí plně naplnit všechna zákonem daná opatření a 
ustanovení.“. Jistou „právní vadu“ tak spatřujeme ve scházející 
definici přechodných ustanovení, jelikož nikde není vyjádřeno 
období, kdy již PZS před nabytím účinnosti tohoto zákona se 
rozhodl vést EZD, avšak z logických důvodů vzniku 
„elektronického prostředí dle tohoto zákona (myšleno NZIS)“ 
nemají přizpůsobeny své informační systémy, však PZS má 
povinnost od nabytí účinnosti plně naplnit všechna zákonem 
daná opatření a ustanovení. 

řídit všemi pravidly nastavenými zákonnou 
úpravou. Pokud se svobodně rozhodne, má 
se za to, že i IS bude mít přizpůsoben. 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Lze doporučit, aby do NIZS pomocí prostředku IDRR 
(Integrované datové rozhraní resortu) měly zákonnou povinnost 
přispívat do „Centrálního indexu“ Zdravotní pojišťovny, a to 
odkazem na zpracovávaný „Přehled zdravotní péče“. Zdravotní 
pojišťovny již v současnosti tento elektronický dokument svým 
pojištencům pro kontrolu poskytnuté péče poskytují. Lze si 
představit, že by tento přehled měl k dispozici v Osobním 
zdravotním záznamu občan. 
  
Pokud se podíváme na účel Osobního zdravotního záznamu 
(uvedeného v kapitole 3.4.4 sekci Účel) pak cit: „Vytvoření OZZ 
(souboru elektronických zdravotních záznamů od různých PZS, 
který je kontrolován a spravován pacientem a obsahuje i 
anamnestické a diagnostické údaje a další části získané ze ZD), 
umožní pacientům získat ucelenou informaci o svém zdravotním 
stavu, o poskytnuté péči, předepsaných léčivech a léčebných 
plánech.“ Občan by tak měl k dispozici efektivní možnost 

Připomínka neakceptována. 
Doporučení je pravdivé, nicméně přehled 
zdravotní péče je vytvářen pojišťovnami a 
nemá charakter eZD podepisované 
lékařem. Není proto v návrhu zahrnut. 
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kontroly poskytnuté zdravotní péče. Ve své „Bance zdravotních 
záznamů“ tak získává ucelenou informaci, a to včetně zpětné 
vazby.  
Vznikají také sekundární možnosti práce s těmito daty, a to pro 
statistické účely apod. v rámci řešené problematiky tímto věcným 
návrhem zákona. 

Olomoucký kraj   

Mgr. Vojkovský 

/585 508 614 
Tato připomínka je doporučující 
 
K návrhu jako celku: 

Úspory, které by dle předkladatele měly být pomocí elektronizace 
dosaženy (bod 5.6. návrhu), vnímáme jako velmi diskutabilní. 
Vzhledem k navrhovanému vytvoření autoritativních registrů 
poskytovatelů zdravotních služeb, případně registru 
zdravotnických pracovníků (bod 3.1. návrhu), lze spíše 
předpokládat potřebu navýšení počtu zaměstnanců krajských 
úřadů. Bude však záležet na konkrétních úkolech, které vyplynou 
až z přesnější podoby navrhované právní úpravy v další fázi 
legislativních příprav. Doporučujeme proto shora naznačenou 
otázku přiměřeně zohlednit v rámci procesu konkretizace vlastního 
legislativního textu předmětného zákona. 

Připomínka neakceptována.  
Vzhledem k tomu, že již dle stávající 
právní úpravy Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb a 
Národního registru zdravotnických 
pracovníků, kde jsou zakotveny povinnosti 
KÚ, jeví se úspory, které by měly být 
elektronizací dosaženy jako odůvodněné. 
V případě KÚ se jedná pouze o zkrácení 
lhůt pro jejich editaci.  
 

Středočeský kraj   

JUDr. Jan Puls, Odbor 
legislativně právní KÚSK 
  257 280 244, 
puls@kr-s.cz  
 

Tato připomínka je doporučující 
 
Doporučujeme, aby do nově vznikajících autoritativních registrů, 
kde editoři (tj. krajské úřady) mají předávat data, byl abstraktní 
termín „téměř v reálném čase“ (str. 31) nahrazen konkrétnějším 
termínem např. „do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí“. 

Připomínka neakceptována. 
Vzhledem k účelu autoritativních registrů 
je potřeba ponechat obdobné lhůty, jako 
jsou stanoveny u základních registrů 
zřízených podle zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech. 

Zlínský kraj   
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RNDr. Ivo Skrášek, vedoucí 
oddělení informatiky odboru 
Kancelář ředitele, tel. +420 577 
043 260, e-mail: 
ivo.skrasek@kr-zlinsky.cz 

Tato připomínka je zásadní 
 

1) Požadujeme do materiálu zapracovat otázku způsobu 
vedení elektronické zdravotní dokumentace ve vztahu k 
Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 
služby, zejména stanovení  komunikačního  rozhraní 
mezi systémy vedení elektronické dokumentace  
a elektronickými systémy spisové služby.  

Připomínka akceptována. 
Bude definován standardní výstupní datový 
formát (PDFA, XML), představa doplněna 
do záměru, resp. Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

2) Dále požadujeme zapracovat otázku způsobu řešení 
skartace elektronické zdravotní dokumentace ve vztahu 
k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb. 

Připomínka akceptována. 
Pravidla skartace a archivace budou řešena 
s ohledem na zákon č. 499/2004, počítá se 
s navazujícím právním předpisem, který 
bude řešit specifika skartace elektronické 
zdravotní dokumentace. 
 

Národní úřad pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost 

  

Mgr. Pavel Štěpáník, tel. 
541 110 692, email: 
legislativa@nukib.cz  
 

Tato připomínka je zásadní 
 
1. Na s. 54 návrhu věcného záměru, stejně jako na s. 81 závěrečné 

zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) je uvedeno, že 
„provozovatel osobního zdravotního záznamu bude povinen 
splňovat požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti či 
certifikaci dle ISMS ISO 27001“. Upozorňujeme, že pokud by 
se jednalo o subjekt, který je orgánem nebo osobou uvedenou v 
§ 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, nepřicházelo by 
v úvahu alternovat požadavky zákona o kybernetické 
bezpečnosti certifikací podle ISMS ISO 27001. Pro větší 
jednoznačnost navrhujeme nahradit sedmou odrážku 
předmětného výčtu například těmito slovy:  

Připomínka akceptována. 
Doplněno do kapitoly 2.4.4 
„V případě, že se jedná o orgán nebo osobu 
uvedenou v § 3 zákona o kybernetické 
bezpečnosti, bude povinen splňovat 
požadavky zákona o kybernetické 
bezpečnosti. V případě, že se nejedná o 
orgán nebo osobu uvedenou v § 3 zákona 
o kybernetické bezpečnosti, bude splňovat 
certifikaci dle ISMS ISO 27001.“ 
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„V případě, že se jedná o orgán nebo osobu uvedenou v § 3 
zákona o kybernetické bezpečnosti, bude povinen splňovat 
požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. V případě, 
že se nejedná o orgán nebo osobu uvedenou v § 3 zákona 
o kybernetické bezpečnosti, bude splňovat certifikaci dle 
ISMS ISO 27001.“ 

 Tato připomínka je zásadní 
 
2. Na s. 95 návrhu věcného záměru je uveden mezi „dalšími 

zákony, do kterých bude nutno implementovat jednotlivé prvky 
elektronizace“ zákon o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon, 
stejně jako například krizový zákon nebo nařízení vlády 
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, které jsou 
v uvedeném výčtu rovněž obsaženy, je formulován tak, aby 
odpovídal různým oborům činnosti orgánů veřejné moci i 
soukromého sektoru (včetně poskytování zdravotních služeb). 
Proto požadujeme v materiálu naznačit, v jakém ohledu by 
měly být uvedené předpisy měněny. 

Připomínka akceptována. 
Zákon o kybernetické bezpečnosti je 
uveden z důvodu, že bude potřeba změnit, 
resp. upravit správce NZIS v jeho 
prováděcím právním předpise (vyhláška 
č. 317/2014 Sb., o významných 
informačních systémech a jejich určujících 
kritériích). 

Nejvyšší kontrolní úřad   

 Tato připomínka je doporučující 
 

I. Obecné 
 

1.  
 
V materiálu je představen záměr na vybudování základní 
informační struktury elektronického zdravotnictví pro sdílení 
centrálních elektronických služeb a datového fondu resortu 
zdravotnictví a veřejné správy eGovernmentu. V kontextu tohoto 
záměru je pak na několika místech zmíněno respektování pravidel 
a využívání sdílených  služeb eGovernmentu. Lze předpokládat, že 

Připomínka akceptována.  
Spolupráce s MV / OHA se prohlubuje a 
jeho zástupce je účasten na jednáních 
pracovních skupin MZ. Nicméně 
skutečnosti zmiňované v připomínce trvají, 
proto budou přijímány opatření směřující 
k těsnější koordinaci správce IDRR, MZ/ 
Útvaru hlavního architekta elektronického 
zdravotnictví a MV / OHA. 
 
Z technického pohledu bude potřeba 
přesněji definovat datové toky mezi IDRR 
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využití těchto služeb na vybudování elektronického zdravotnictví 
bude znamenat jejich značné vytížení velkými objemy dat. 
V připomínkovaném materiálu však není blíže popsáno, zda a 
jakým způsobem je zajištěna dostupnost a kapacita požadovaných 
služeb. Na str. 14 je pouze zmíněna pracovní skupina hlavního 
architekta elektronického zdravotnictví, kde jsou zastoupení 
zástupci Útvaru hlavního architekta eGovernmentu. NKÚ zjistil v 
kontrolní akci č. 17/03 „Zdravotnické informační systémy ve 
správě organizačních složek resortu zdravotnictví“, že Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR při budování Národního 
registru hrazených zdravotních služeb (dále jen „NRHZS“), který 
je jedním z klíčových nástrojů elektronického zdravotnictví, 
pochybil, když nezajistil dostatečnou spolupráci s orgány 
eGovernmentu za účelem zprovoznění kapacitně dostačujících 
služeb eGovernmentu pro předávání dat do NRHZS. Důsledkem 
bylo zpoždění vývoje tohoto registru, neboť tehdy dostupné 
sdílené služby eGovernmentu nebyly pro daný účel dostačující.  
 
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme ve věcném záměru 
zákona popsat, jakým způsobem bude řízeno a eliminováno riziko 
nedostupnosti či nedostatečné kapacity sdílených služeb 
eGovernmentu. Dále doporučujeme šířeji popsat spolupráci 
s Útvarem hlavního architekta eGovernmentu na MV ČR. 

a základními registry. IDDR bude fungovat 
jako prostředník, který bude obsluhovat 
subjekty v resortu. IDRR bude data ze ZR 
přejímat a uchovávat je synchronizovaně 
ve svojí „cache“. Základní registry tak 
budou významně méně vytíženy a IDRR 
převezme velkou část komunikace se 
zapojenými subjekty. Nicméně sada 
uchovávaných parametrů bude 
minimalizována. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2.  
 
S ohledem na zjištění z předchozích kontrol Nejvyššího 
kontrolního úřadu upozorňujeme předkladatele věcného záměru 
zákona, že zavádění elektronizace veřejné správy v ČR bylo 
až dosud doprovázeno extrémními náklady a spojeno s řadou 
problémů i pochybení. 

Připomínka akceptována.  
Předkládaný záměr je tvořen se záměrem 
hospodárného využívání centrálních služeb 
státu. 
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Podle předkladatele je důvodem předložení předmětného věcného 
záměru zákona zejména „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“. I vzhledem ke 
skutečnostem zjištěným v rámci kontrolní akce NKÚ č. 17/03 
„Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek 
resortu zdravotnictví“, která poukázala na to, že správa a 
koordinace vybraných zdravotnických registrů nevedla ve všech 
případech k jejich hospodárnému a účelnému vybudování 
a následnému provozu, doporučujeme předkladateli, aby při 
přípravě předmětného zákona i při jeho následné implementaci 
kladl v co možná nejvyšší míře důraz na využití stávajících 
registrů a informačních systémů tak, aby s přijetím zákona 
nevznikly státu nadbytečné náklady spojené se zaváděním nových 
postupů a infrastruktury v oblasti elektronizace zdravotnictví. 
Doporučujeme zejména využití potenciálu řady stávajících 
zdravotnických registrů a informačních systémů, do nichž stát 
v minulosti investoval nemalé prostředky. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

II. Věcné 
 

1. Strana 25 - 29, 3.1.3. Autoritativní registr pacientů 
 

Smyslem ustavení Autoritativního registru pacientů (dále jen 
„ARP“) je podle předkladatele vytvořit zákonem stanovený 
registr, jako základní zdroj dat o pacientech a dalších fyzických 
osobách (uživatelích elektronického zdravotnictví), který bude 
propojen i se základními registry. V předkládaném věcném záměru 

Připomínka akceptována. 
 
Důvodem pro budování ARP je jeho 
potřebnost pro podporu služeb zdravotní 
péče.  
Pojišťovny si mohou ponechat CRP pro 
účely, který jim předepisuje zákon, 
zejména řízení úhrad. 
MZ ustanovil pracovní skupinu se zástupci 
zdravotních pojišťoven, se kterými bude 
řešen procesní model a přenosy údajů mezi 
registry zdravotních pojišťoven a ARP. 
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zákona je uvedeno, že obsahově se zamýšlený ARP blíží 
stávajícímu Centrálnímu registru pojištěnců (dále jen „CRP“) 
upravenému v ustanoveních § 27 a § 27a zákona č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, 
který ale technologicky svou funkčností a obsahem nevyhovuje 
potřebám elektronického zdravotnictví. ARP má být budován jako 
nový autoritativní systém pod správou Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS“). Má být vytvořen nový 
identifikátor pacienta, protože rodné číslo je podle názoru 
předkladatele pro účely elektronického zdravotnictví nevhodné. 
ARP má být budován jako zcela nový systém a CRP má buď 
zůstat zcela nezávislý, nebo plnit roli editora ARP za předpokladu, 
že předávaná data budou kompatibilní. Vztah ARP k CRP tak 
předkladatel významněji neřeší a pouze doporučuje následné 
(časově nevymezené) rozdělení agend mezi editory a zánik CRP. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR nakládají s veřejnými prostředky, 
nepovažujeme paralelní existenci dvou zákonem upravených 
informačních systémů obsahujících shodná (základní) data 
za hospodárné řešení. Lze proto doporučit, aby Ministerstvo 
zdravotnictví řešilo problematiku budování a provozu 
Autoritativního registru pacientů ve spolupráci se zdravotními 
pojišťovnami (zejména se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
ČR). 

Toto je dle našeho názoru správná cesta jak 
zavádět informační systémy pro výkon 
činností veřejné správy. 
 
V paragrafovém znění pak budou 
vymezeny jednotlivé role. 
 
 

 Tato připomínka je doporučující 
 

2. Strana 94, kapitola 4.1, odstavec 2 a dále 
 
V odstavci 2 je uvedeno, že: „Zákon zároveň bude definovat 
některé pojmy, např.: ...“. V uvedeném výčtu pojmů postrádáme 

Připomínka akceptována. 
Jedná se pouze o demonstrativní výčet 
pojmů, které budou upřesněny a doplněny 
v paragrafovém znění, které bezesporu 
definici  obsahovat bude. V současné době 
je nástin sdílené zdravotnické dokumentace 
uveden ve věcném záměru v kap. 3 týkající 
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pojem „sdílení zdravotnické dokumentace“ a její následnou 
definici. Všechny prvky, etapy a projekty elektronizace 
zdravotnictví ve své podstatě směřují k možnosti sdílet 
zdravotnické záznamy, a to především o pacientech, mezi 
poskytovateli zdravotnické péče, za účelem zlepšení její kvality. 
Doporučujeme proto, aby tento pojem byl zařazen jako jeden 
z těch, které budou definovány zákonem.  

se věcného řešení problematiky. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

3. Strana 99 - 103, 5.1.3. Náklady na institucionalizaci 
eZD (elektronické zdravotnické dokumentace)  

 
Věcný záměr předpokládá náklady na zřízení Národního centra 
elektronického zdravotnictví (NCeZ) ve výši 56 mil. Kč ročně, 
náklady na Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 
(NKMeZ) ve výši 8,6 mil. Kč ročně, náklady na Národní centrum 
pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace (NKMNK) ve výši 21 
mil. Kč ročně a na Národní centrum pro klinické doporučené 
postupy ve výši cca 16 mil. Kč ročně. Dáváme ke zvážení, zda je 
nutné zřizovat takové množství přímo řízených subjektů a zda by 
např. činnosti NCeZ, NKMeZ a NCMNK nemohly být 
vykonávány v rámci jednoho subjektu.                    

Připomínka neakceptována. 
 
 
V návrhu je lépe specifikováno ustavení 
zmíněných subjektů, neboť tyto jsou plně 
začleněny do stávajících struktur a 
nevytvářejí žádné nové organizační linie či 
jednotky.  
Národní centrum elektronického 
zdravotnictví je fungujícím odborem 
Ministerstva zdravotnictví, který má být 
postupně, s nárůstem objemu činností 
rozšiřován a podle dlouhodobého plánu 
přenesen do samostatného subjektu. 
Národní kontaktní místo pro elektronické 
zdravotnictví je existujícím informačním 
systémem veřejné správy, jeho správcem je 
Ministerstvo zdravotnictví a smluvním 
technickým provozovatelem Kraj 
Vysočina, provozní náklady jsou známy a 
smlouva je veřejně dostupná. Nejedná se a 
nemá se jednat o samostatný subjekt ani 
organizační jednotku. 
Národní centrum pro medicínskou 
nomenklaturu a klasifikace a Národní 

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



V. 
 

 124 

centrum pro klinické doporučené postupy 
jsou plánované organizační jednotky ÚZIS 
ČR, nikoliv nové subjekty. 
Národní centrum pro medicínskou 
nomenklaturu a klasifikace a Národní 
centrum pro klinické doporučené postupy 
jsou zřízeny v rámci ÚZIS ČR. NCeZ a 
NKMeZ jsou zřízeny v rámci organizační 
struktury MZ ČR a budou pracovat jako 
jedna organizační jednotka.  
 
 
 
 

Rada seniorů ČR   

+420 234 462 074-7, 
www.rscr.cz, rscr@rscr.cz 

Tato připomínka je doporučující 
 
Vážený pane ministře, 
k efektivnímu řízení zdravotního systému, které Rada seniorů ČR 
prostřednictvím svého Memoranda „za dostupnost zdravotní péče 
seniorům" od 12. prosince 2013 požaduje, jsou nezbytné aktuální, 
přesné a komplexní informace. Založení digitální technologie, 
která „posílí možnost jednotlivců pečovat o své zdraví a zároveň 
podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému" Rada 
podporuje. 
 
1) V této souvislosti si ale dovoluje požadovat, aby nově zaváděné 
systémové nastavení digitálních technologií ve zdravotnictví 
přispělo a zajistilo: 
 
a) přístup seniorské populace k moderním léčebným postupům, 

Připomínka akceptována. 
V nově nastavované právní úpravě jsou 
zohledněna práva seniorů mimo jiné i tím, 
že např. náklady pro jejich vstup do 
systému EZ bude bezplatný a bude 
přispívat k naplnění požadavků 
v připomínce uváděných. 

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

http://www.rscr.cz/


V. 
 

 125 

inovativní léčbě a k účinným 
léčivým přípravkům, 
b) vyloučení rizik lékové interakce, 
c) zvýšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v jednotlivých 
regionech, 
d) odstranění neúčelně vynakládaných financí na nadbytečně 
opakovaná vyšetření, na medicínské 
postupy s neúčelně vynakládanými prostředky a nadbytečně 
užívanými léky, 
e) z uspořených prostředků zvýšené úhrady na prevenci, tj. na 
nepovinná očkování a na podporu 
edukačních projektů ke zvýšení zdravotní gramotnosti populace, 
včetně seniorů. 
 
2) K zabezpečení komplexnosti a efektivity řídících toků a funkcí 
pro řízení zdravotního systému 
doporučuje Rada seniorů ČR ministerstvu zdravotnictví zapojit do 
elektronizace zdravotnictví též 
zdravotní pojišťovny. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
a) Spornou pasáží návrhu věcného záměru zákona je úvaha o 
využití elektrotechnického systému pro prosazování a 
kontrolování Doporučených diagnostických postupů. Kontrola 
diagnostických postupů stojí filosoficky a sémanticky na velmi 
nespolehlivých premisách logiky. Onemocnění, které se hledá, se 
v praxi objevuje až na konci diagnostických kroků. 
Nikoli na začátku, jak je předpisy doporučených postupů obvykle 
pojímají! 

Připomínka akceptována  
Dle textu připomínky se jedná 
pravděpodobně nedorozumění vzniklé 
nedostatečně přesným popisem tzv. KDP. 
V návrhu jde o tzv. Klinické doporučené 
postupy, nikoliv pouze o postupy 
diagnostické, a tyto mohou být jako 
ucelené algoritmizované postupy velmi 
efektivně kontrolovány nástroji EZ. V 
tomto smyslu byly texty upřesněny, nejde 
tedy o procesy hledání nemoci, ale o 
komplexní popis kroků týkajících se 
daného onemocnění.  
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 Tato připomínka je zásadní 
 
b) Citlivou, až riskantní stránkou připravované strategie je také 
využití indikátorů kvality, extrahovaných z elektronických 
protokolů. Mohly by vyústit v nálepky pracovišť nespravedlivě 
obviněných z nižší kvality péče, například jen v důsledku 
okolností, které nebyly do komplexu posuzování kvality zavzaty. 
Témata tohoto a předchozího odstavce považujeme za poněkud 
utopická. 

Připomínka akceptována  
Z těchto důvodů bylo ve věcném záměru 
zákona zdůrazněno, že indikátory kvality, 
zejména publikované na úrovni 
poskytovatele, musí být schváleny na 
základě prováděcího předpisu – a tedy 
budou muset projít připomínkovým 
řízením. Je tak zajištěno, že nedojde 
k neuváženému nebo metodicky 
nepodloženému publikování zavádějících 
údajů.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
c) V systému by bylo dobré pamatovat také na funkci, která 
podléhá zneužívání péče, hrazené pojišťovnami osobami, které 
vyžadují odbornou péči na různých pracovištích opakovaně. V 
moci systému je identifikovat pacienty, kteří živelně obcházejí 
různá pracoviště a jejich diagnostika je pojišťovnami lehkomyslně 
proplácena. 

Připomínka neakceptována. 
Již v současné právní úpravě je tato 
kompetence řešena a je dána do rukou 
zdravotním pojišťovnám. Na této jejich 
pozici a kompetenci se nebude nic měnit. 
Redukci nadbytečné péče by měl dále 
napomoci systém pro sdílení eZD, IZD a 
systém výměnné sítě.  

Svaz průmyslu a dopravy   

Bc. Jan Hůlek           MUDr. 
Miroslav Palát MBA      Ing. 
Bc. M. Kroupová,                                             
603 459 521 

jan.hulek@euc.cz  
miroslav.palat@czechmed.cz  
mkroupova@spcr.cz 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Provozovatel osobního zdravotního záznamu 

• Provozovatelem osobního zdravotního záznamu by 
měla být soukromá certifikovaná osoba, která bude 
autorizovaná ze strany státu, a to především z důvodu 
ochrany soukromí pacienta a jeho práva na 
rozhodování o sdílení, či utajení informací o svém 
soukromí, rodině a zdravotním stavu (čl. 10 Listiny 
základních práva svobod). 

• Takový provozovatel osobního zdravotního záznamu 

Připomínka akceptována částečně 
Bod jedna – záměr je v souladu. 
 
Bod dva – s dotací zákon nepočítá, 
nicméně lze očekávat, že bude zájem 
zdravotních pojišťoven takový projekt 
podpořit.  Pakliže se přímo nestanou 
provozovateli OZZ. 
  
 
Bod tři – ano, pro certifikované 
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by měl mít službu z části dotovanou ze strany státu, 
např. nějakou konkrétní částkou za jednoho pacienta. 
Tato činnost by státní rozpočet vycházela úsporněji, 
než kdyby celý osobní zdravotní záznam provozoval 
sám stát. Což ale i z argumentů uvedených v tomto 
dokumentu není možné. V takovém příspěvku je nutno 
myslet na to, že i ze strany poskytovatelů zdravotních 
služeb bude třeba vynaložit náklady na sdílení dat. 
Proto je nutno vyřešit, jakým způsobem poskytovatelé 
budou tuto činnost mít hrazenu. A to buď od 
provozovatele osobního zdravotního záznamu (v 
takovém případě bude nezbytné na toto pomýšlet při 
stanovení výše příspěvku provozovateli osobního 
zdravotního záznamu) anebo přímo od státu. 

• V zákoně by také měla být výslovně stanoveno 
oprávnění provozovatele osobního zdravotního 
záznamu k přístupu ke zdravotnické dokumentaci a 
registrům (NRZP NRPZS, lékový záznam, ad.), aby 
mohl naplňovat své povinnosti. K tomu musí být 
zároveň stanovena povinnost PZS/přímo řízených 
organizací taková data ve standardizované formě 
poskytnout. 

• Aby bylo možné umožnit vznik osobního zdravotního 
záznamu, je nutné již nyní indikovat pravidla pro jejich 
certifikaci. Jako vhodné se jeví využití již existujících 
IHE profilů 

provozovatele se počítá s dostupností 
centrálních služeb a je to v záměru 
uvedeno.  
 
Bod 4 – nastavení certifikačních kritérií je 
věcí NCEZ  Využití IHE profilů je žádoucí. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Vyloučení zdravotní pojišťovny jako provozovatele osobního 
zdravotního záznamu 

• Zdravotní pojišťovny nesmí být provozovatelem 
osobního zdravotního záznamu, neboť zde hrozí riziko, 

Připomínka vysvětlena. 
Vyloučení pojišťoven není žádoucí, naopak 
jsou logickým místem provozování OZZ. 
O výběru provozovatele OZZ zcela 
svobodně rozhoduje pacient. Bude 
diskutováno v rámci přípravy 
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že by byla slučována data pojišťovny a detailní 
zdravotní údaje pacienta, kteří jsou klienti dané 
pojišťovny, obsažených v jejich osobním zdravotním 
záznamu, což by znamenalo, že by pojišťovna 
disponovala zdravotními údaji pacientů, ke kterým 
v současnosti přístup nemá. 

• Český zdravotní systém je postaven na oddělení role 
poskytovatele a plátce zdravotní péče (§ 4 odst. 1 písm. 
a) – c) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách), v tomto smyslu je žádoucí zachovat 
tento stav i pro provozování osobního zdravotního 
záznamu. Sdílení zdravotních údajů s pojišťovnami by 
vedlo k narušení principů solidarity, na kterých je 
postaven systém veřejného zdravotního pojištění (např. 
by mohlo vzniknout riziko selektivního výběru 
zdravých pojištěnců). 

paragrafového znění. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Sekundární využití dat NIZS a publikace resortních 
referenčních rizik 

• Plány, jak bude v budoucnu nakládáno s daty jdou nad 
rámec strukturální a architektonické koncepce. Nejprve 
je třeba zajistit, aby data existovala a byla v jasné 
struktuře. Jak budou využita je na samostatný Zákon 

Připomínka akceptována. 
 
Věcný záměr zákona obsahuje na základě 
připomínek detailněji rozpracované 
způsoby (módy) pro sekundární využití dat 
NZIS ve formátu, který vyhovuje účelu 
jejich pořizování. Popis sekundárního 
využití dat musí být v daném materiálu 
obsažen, neboť nelze definovat centrální 
sběry dat bez jasně vymezeného 
zdůvodnění a popisu následného využití.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Elektronický podpis (autorizace) 

• Návrh předpokládá každý záznam v eZD opatřit 

Připomínka akceptována. 
Vypuštěno slovo kvalifikovaným. 
Používání časových razítek určí prováděcí 
předpisy. 
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elektronickým kvalifikovaným podpisem a 
elektronickou pečetí → navrhujeme ponechat ve znění 
stávající vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, popř. 
záznam opatřit zaručeným elektronickým podpisem. 
Náklady na časová razítka jsou hlavní ekonomickou 
příčinou bránící vedení eZD. 

 

 Tato připomínka je zásadní 
 
IDRR dle standardů a IHE  

• IDRR by mělo být stavěno jako standardizované, aby 
k němu měli přístup oprávněné subjekty a byly 
nastaveny jednotné podmínky pro jeho provoz. 

• Nejvhodnějším se tak jeví užití IHE profilů, neboť se 
jedná o řešení, které je možné rovnou realizovat, a 
navíc má za sebou velkou mezinárodní oporu a historii 
a disponuje nejlepšími nástroji na testování 
kompatibility.  

• Užitím standardů je garantována předvídatelnost 
vývoje technického řešení a tím ochrana investic do IT. 

• Realizace IDRR dle standardů napomáhá naplňování 
směrnice  Evropského parlamentu a RADY (EU) 
2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči a v širším kontextu zajistí 
interoperabilitu plánovaného českého eHealth 
s ostatními členskými státy.  

 
• Navrhujeme, aby v zákoně se objevila věta IDRR bude 

respektovat v maximální možné míře již existující IHE 
profily. 

Připomínka akceptována částečně. 
Doplněna formulace „IDRR bude 
respektovat již existující a v praxi zavedené 
standardy umožňující i přeshraniční 
výměnu eZD, například IHE“. Návrh 
konkrétních standardů bude až předmětem 
technické realizace IDRR dle pokynů 
NCeZ. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka vysvětlena.  
Index obsahuje minimalizované informace. 
Pacient má možnost rozhodovat o jeho 
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Správa indexu zdravotnické dokumentace 
• Index zdravotnické dokumentace obsahuje velmi citlivé 

osobní údaje. Z toho důvodu by si pacient měl mít 
možnost zvolit, kdo má jeho důvěru, aby jeho index 
mohl spravovat. 

• Vedení indexu na centrální úrovni, jediným subjektem, 
narušuje právo pacienta na svobodné rozhodování o 
sdílení, či utajení informací o svém soukromí, rodině a 
zdravotním stavu (viz. čl. 10 Listiny základních práv a 
svobod).  

• Z toho důvodu je vhodnějším řešením, aby index 
zdravotnické dokumentace byl spravován soukromými 
subjekty, samozřejmě po splnění příslušné certifikace, 
která by měla být organizována ze strany státu. 

• Centrálně vedený index zdravotnické dokumentace 
narušuje dále i soukromí poskytovatelů zdravotních 
služeb. 

 
• Navrhujeme, aby správcem indexu zdravotnické 

dokumentace byl provozovatel osobního zdravotního 
záznamu. 

viditelnosti, tím je jeho právo plně 
respektováno. Bude diskutováno v rámci 
přípravy paragrafového znění. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Pouze přeshraniční výměna informací prostřednictvím 
národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 

• Národní strategie elektronického zdravotnictví počítá 
s výměnou informací prostřednictvím národního 
kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 
(NCPeH) pouze přeshraničně.  Navržená úprava 
vnitrostátní výměny informací prostřednictvím NCPeH 
je tak v rozporu se schválenou národní strategií 
elektronického zdravotnictví. 

Připomínka akceptována.  
 
NCPeH se stane v rámci implementace 
IDRR logickou součástí infrastruktury 
elektronického zdravotnictví, je to ISVS 
jehož správcem je MZ ČR. V žádném 
případě nejde o duplicitu, neboŤ NCPeH 
řeší přeshraniční výměnu ZD. Celý projekt 
NCPeH je realizován v koordinaci s 
Ministerstvem zdravotnictví, které je 
partnerem projektu. Součástí projektového 
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• Navíc vnitrostátní výměna informací prostřednictvím 
NCPeH je duplicitním řešením k IDRR, které je již 
navrženo ve věcném záměru zákona o elektronizaci 
zdravotnictví. 

týmu jsou pracovníci Národního centra 
elektronického zdravotnictví MZ ČR, 
resortní IT architekti MZ ČR i MVČR a 
autoři Národní strategie elektronického 
zdravotnictví. Ve strategii je principem 
respektovat fungující řešení a integrovat je 
do budované infrastruktury. Realizace 
mezinárodní výměny zdravotních záznamů 
prostřednictvím IHE profilů v NCPeH není 
v rozporu s řešením IDRR, ani se strategií,  
NCPeH a IDRR je dlouhodobě 
připravovány a plánována. 
 

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

  

Mgr. Jakub Machytka   
e-mail: legislativa@uzs.cz  
tel.: 727 956 059 

Obecné připomínky – ZÁSADNÍHO charakteru 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
V úvodu je třeba konstatovat, že se jedná o mimořádně rozsáhlý 
materiál týkající se důležité oblasti, jakou je nepochybně 
pokračování postupné elektronizace zdravotnictví. Je proto třeba 
ocenit práci jeho autorů. Přesto jak z následujícího textu vyplývá 
nalézáme v materiálu řadu velmi závažných rizik a nedostatků.   
 
Zásadní slabinou materiálu je, že se neopírá o jasně 
prezentovanou vizi dlouhodobého vývoje systému 
zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění v České 
republice a cílové role jeho účastníků.  
 

Připomínka neakceptována. 
Návrh zákona respektuje současný stav 
fungování  systému zdravotnictví. 
 
Snahou zákona je přispět k elektronizaci a 
vytvořit základní infrastrukturu 
elektronického zdravotnictví dle Národní 
strategie elektronického zdravotnictví. 
 
Je zřejmé, že politické priority se rychle 
mění v čase, nicméně stabilní zůstává tato 
infrastruktura. 
 
Předložený záměr je veden snahou všechny 
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Musíme rovněž konstatovat, že základní filozofie předloženého 
Věcného záměru (dále VZ) a jeho soulad s celkovým konceptem 
rozvoje systému nebyla Ministerstvem zdravotnictví předjednána s 
institucemi, o jejichž data, procesy a zodpovědnost se jedná, tedy i 
se zdravotními pojišťovnami.  
  
Pro pokračování procesu zavádění služeb e-Health by bylo 
vhodné ze strany MZ ČR nejdříve definovat střednědobou 
politickou představu rozvoje systému poskytování a hrazení 
zdravotních služeb v ČR, zejména z hlediska rozdělení 
odpovídajících kompetencí.  
V této souvislosti pak potvrdit, zda mají být legislativně i nadále 
rozvíjeny principy existujícího pluralitního a samosprávného 
veřejného zdravotního pojištění, v jehož rámci za poskytnutí, 
úhradu, kontrolu kvality zdravotní služby zodpovídá primárně 
zdravotní pojišťovna.  
Na základě zodpovězení této koncepční otázky lze pokračovat 
v dokončení již dlouhodobě probíhajících procesů elektronizace 
zdravotnictví. Ve výše uvedeném smyslu by měla být mimo jiné 
vzata v úvahu řada řešení, existujících již dnes v rámci veřejného 
zdravotního pojištění a umožňující pojištěncům využití služeb, 
poskytovaných v prostoru elektronického zdravotnictví (včetně 
možností přístupu k údajům o poskytnuté péči ad.).  
V opačném případě existuje významné riziko nehospodárného 
přístupu, duplicit, sporů a/nebo pouze omezených výstupů řešení. 

možné duplicity eliminovat a nastavit 
odpovědnosti za jednotlivé procesy 
agendy. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

V předloženém materiálu postrádáme uvedení časového 
harmonogramu prací (stačil by alespoň přibližný). Pouze ve 
Zprávě RIA je uvedeno datum předpokládané účinnosti od 1. 1. 
2020 a je zmíněn Akční plán Národní strategie elektronického 

Připomínka akceptována. 
Kapitola 4.1. Základní představa o obsahu 
právních norem určených k provedení 
navrhovaného věcného řešení doplněna a 
bude, po dalších jednáních o jednotlivých 
kapitolách zejména s MV ČR, promítnuta 
do přechodných ustanovení paragrafového 
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zdravotnictví České republiky 2016–2020 a u PZS je uvedena 
lhůta pro implementaci eZD 10 let (viz dále). – Navrhujeme 
doplnit termíny provádění jednotlivých fází elektronizace. 

znění zákona. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Návrh v některých otázkách překračuje rámec NS, popřípadě 
požadavky stanovené touto strategií nebere v potaz. 
Takto například nezmiňuje existenci stávajících řešení, 
respektive nehodnotí dostatečně důsledně možnosti jejich 
využití, rozvoje, či případně doplnění tak, aby bylo možno 
dosáhnout cíle co nejefektivnějším způsobem, popřípadě i bez 
nutnosti legislativní úpravy (viz. např. str. 25, str. 43, str. 131, str 
151 NS). Koncipované varianty jsou proto v některých 
případech (např. ARP) zavádějící a nehodnotí další možnosti 
řešení. 
To vytváří dojem, že žádná použitelná řešení neexistují a je nutné 
je znovu s odpovídajícími náklady a v rámci nových institucí 
vybudovat. Celkově tak vzniká riziko prodloužení termínu 
dosažení reálných řešení, neefektivního vynaložení finančních 
prostředků i dalších personálních a organizačních zdrojů.    
Příkladem může být návrh na vytvoření a správu nového, 
autoritativního registru pacientů/pojištěnců, nad rámec registrů, 
provozovaných v současnosti v rámci zdravotního pojištění (viz. 
též rozpor s Národní strategií, např. str. 131: „Jako alternativa pro 
autentizaci a identifikaci pacienta pro přístup ke službám 
elektronického zdravotnictví je vhodné využívat autentizační 
služby, provozované zdravotními pojišťovnami.“; „Identita 
pacienta bude ve všech případech ověřována vůči centrálnímu 
registru pojištěnců, respektive vůči Registru obyvatel.“). 

Připomínka neakceptována.  
 
Důvodem pro budování ARP je jeho 
potřebnost pro podporu služeb zdravotní 
péče. Tento registr je vázán na další 
procesy spojené se správou přístupů a 
mandátů k nahlížení do eZD apod.  
 
Pojišťovny si mohou ponechat CRP pro 
účely, který jim předepisuje zákon, 
zejména řízení úhrad. 
 
Byly zvažovány další varianty, navržená 
varianta se jeví jako stabilní v čase, 
nejhospodárnější a koncepční. 
 
 
Vznik ARP je základní podmínkou 
realizovatelnosti služeb elektronického 
zdravotnictví. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka neakceptována. 
Propojení dat v rámci Národního 
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Záměr předpokládá centralizaci a propojení dat z různých 
registrů s konkrétní identitou pacienta v registru pacientů, a to 
dokonce v rámci jedné instituce, což je přístup velice 
problematický z hlediska ústavních práv občana a velice 
sporný z hlediska reálného přínosu (viz. str. 74 VZ a 
deklarovaná nová agenda, disponující „daty plně mapujícími 
pohyb pacienta v systému primární i lůžkové péče“.) 

zdravotnického informačního systému za 
explicitně stanoveným účelem stanoveným 
zákonem je jedinou možností, jak zajistit 
efektivní využití dat. Jak samotný účel, tak 
i rozsah dat i jejich možnosti propojení 
budou stanoveny zákonem. Tím bude 
zajištěna ochrana z hlediska ústavních práv 
občana. Přínosy jsou zcela jednoznačné. 
Údaje v NZIS vedené slouží ke zpracování 
údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o 
činnosti poskytovatelů 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 ke 
zdravotním službám a hodnocení 
indikátorů kvality a bezpečnosti 
zdravotních služeb. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
VZ předpokládá souběžné zákonné zakotvení oblastí, které 
nejsou předpokladem, ani nástrojem elektronizace 
zdravotnictví (např. hodnocení kvality) a vytvoření jednoho 
uzavřeného organizačního a legislativního rámce, slučujícího 
statistické a analytické činnosti a úkoly operativního 
charakteru, potřebné pro provozování systému veřejného 

Připomínka vysvětlena.  
Ministerstvo zdravotnictví navrhlo a vláda 
schválila sloučení dvou věcných záměrů 
zákona do jednoho. Kdyby se jednalo o 
zákon o eHealth tak, jak byl původně 
zamýšlen, jednalo by se o stručný 
definující základní mantinely rozvoje 
eHealth. 
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zdravotního pojištění (registr), respektive poskytování péče. 
 
Domníváme se, že by zákon o e-Health měl řešit právě pouze 
takové společné aspekty, které jsou nutné pro vzájemnou 
interoperabilitu a zajištění přenosu informací mezi 
jednotlivými dotčenými subjekty, kterými jsou soukromí i veřejní 
poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny a 
pacienti/pojištěnci. Pokud má být novelizována úprava NZIS, 
mělo by k ní dojít v rámci předpisu, který ji upravuje. Navržený 
postup vede k nepřehlednému spojování různých záměrů a cílů. 

Ve shodě i s jinými připomínkovými místy 
rozhodlo vedení MZ ČR při plánování 
legislativních prací o sloučení zákona o EZ 
se zákonnou úpravou NZIS. Jde o 
rozhodnutí koncepční, vedoucí 
k efektivnímu zpracování obou témat – 
neboť NZIS bude nositelem autoritativní, 
publikační, vrstvy resortních dat. Posílení 
hodnocení kvality a dostupnosti péče je 
potom základním cílem elektronizace jako 
takové a tedy zákonná úprava nastavující 
cestu jak nástroje EZ k tomuto přispějí je 
komplexní a ucelená.  
Věcný záměr po dopracování lépe 
specifikuje důvody k tomuto komplexnímu 
přístupu.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Z navrhovaných registrů považujeme za aktuálně potřebný a 
užitečný zejména autoritativní registr poskytovatelů 
zdravotnických služeb, pokud by poskytoval pro občany a ZP 
aktuální přehled rozsahu oprávnění zdravotnických služeb a 
autoritativní registr zdravotnických profesionálů oprávněných 
zdravotnické služby poskytnout s jednou identitou jediné fyzické 
osoby. 

Připomínka neakceptována. 
Ve věcném záměru, stejně tak i 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace RIA, je dostatečně vysvětlena 
nutnost a nezbytnost vzniku všech 3 
autoritativních registrů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Zásadně se vymezujeme proti návrhu vytvářet další registr 
pacientů nad rámec současných registrů, nutných pro provoz 
systému veřejného zdravotního pojištění.  
 

Připomínka vysvětlena.  
Důvodem pro budování ARP je jeho 
potřebnost pro podporu služeb zdravotní 
péče. Tento registr je vázán na další 
procesy spojené se správou přístupů a 
mandátů k nahlížení do eZD apod.  
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Za klíčové v této fázi vývoje považujeme v souladu s NS pouze 
zřízení, či pověření koordinačního střediska (NCeZ), 
spolupracujícího a otevřeného všem subjektům, vyhodnocujícího 
současný stav, nadaného pravomocí vytvářet společné a závazné 
standardy interoperability, navrhovat v případě nutnosti 
prostřednictvím MZ ČR potřebné legislativní úpravy a obecně 
koordinujícího postupné prosazení jednotlivých elektronizačních 
projektů, resp. jejich potřebné infrastrukturní nadstavby do praxe. 
 
S politováním rovněž konstatujeme, že tzv. registr pacientů není 
konzistentní s principy e-governmentu a nebyly porovnávány 
možnosti jeho nahrazení centrálním registrem pojištěnců.  

Pojišťovny si mohou ponechat CRP pro 
účely, který jim předepisuje zákon, 
zejména řízení úhrad. 
Byly zvažovány další varianty, navržená 
varianta se jeví jako stabilní v čase, 
nejhospodárnější a koncepční. 
 
ARP je nezbytnou podmínkou realizace 
služeb elektronického zdravotnictví. 
Nejedná se o registr pojištěnců, ale 
pacientů. Obsahuje i osoby mimo CRP. 
Obsahuje řadu údajů, které neposkytují 
zdravotní pojišťovny, například údaje 
z NZIS. Generuje resortní ID pacienta.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Všechny plánované registry a systémy musí mít jasné a 
predikovatelné komunikační rozhraní (API.) pro již existující 
klinické informační systémy a jiné SW již nasazené 
v zdravotnických zařízeních. Již nyní musí být jasné, jak bude 
ze strany IDRR zajištěna interoperabilita těchto systémů. 

Připomínka neakceptována. 
Návrh API bude předmětem technické 
realizace IDRR, nikoli zákona. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že zdravotní pojišťovny jsou subjekty, 
které budou předávat údaje pro úspěšný start a fungování procesu 
elektronizace zdravotnictví, postrádáme ve věcném záměru zákona 
reciproční výčet benefitů pro zdravotní pojišťovny plynoucí ze 
zavedení EZ.  
Obdobně není zřejmé, z jakých prostředků budou zdravotní 
pojišťovnám kompenzovány zvýšené náklady spojené s hlášením 
do ARP. 

Připomínka akceptována.  
 
 
Důvodem pro budování ARP je jeho 
potřebnost pro podporu služeb zdravotní 
péče.  
Pojišťovny si mohou ponechat CRP pro 
účely, který jim předepisuje zákon, 
zejména řízení úhrad. 
MZ ustanovil pracovní skupinu se zástupci 
zdravotních pojišťoven, se kterými bude 
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V předloženém návrhu dále postrádáme konkrétní vymezení 
role zdravotních pojišťoven: 

− chybí zde komplexnější rozpracování dopadů na činnost 
zdravotních pojišťoven 

− na jaká data budou mít ZP právo (jaká data bude možné 
čerpat přímo z autoritativních systémů; jaké služby bude 
možno zakomponovat do IS ZP?) 

z věcného záměru zatím nelze přesně určit, jaký bude dopad do 
stávajících IS ZP a v jakých termínech – toto by bylo vhodné 
rozpracovat, aby ZP měly možnost připravit se na změny, finančně 
a procesně 

řešen procesní model a přenosy údajů mezi 
registry zdravotních pojišťoven a ARP. 
Toto je dle našeho názoru správná cesta jak 
zavádět informační systémy pro výkon 
činností veřejné správy. 
Doplněna explicitně možnost číst 
autoritativní data a index ZD revizním 
lékařem zdravotní pojišťovny. Další 
diskuze o využití systému EZ zdravotními 
pojišťovnami je vítaná. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Pro pochopení komplexnosti celkové změny systému zdravotnictví 
by bylo vhodné přidat vizualizaci výchozího stavu a vizualizaci 
návrhu nového řešení elektronizace a celého systému 
(propojení jednotlivých budoucích uzlů systému, jak budou 
jednotlivé IS spolu souviset, jaká bude jejich hierarchie, jak na 
sebe budou jednotlivé uzly a systémy navazovat, kdo je a bude 
editorem konkrétního agendového či národního systému, případně 
jakým způsobem budou do systému vstupovat systémy 
jednotlivých PZS atd.) – tato připomínka je doporučující 

Připomínka akceptována. 
Architektonické modely vznikají na MZ 
včetně základních USE CASE. 
Tyto modely budou k dispozici v průběhu 
několika týdnů. 
 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
CELKOVÉ OBECNÉ Z HODNOCENÍ 
a) zákon o e- Health je potřebný a jako takový je třeba jej 

podporovat. Navrhujeme ale v této fázi omezit jeho rozsah 
na to, co je pro elektronizaci nezbytné, co se jí přímo 

Připomínka akceptována. 
 
a/ souhlas 
b/ souhlas 
c/ souhlas 
d/ bude se realizovat katalog služeb 
e/ zákon navrhuje prvotní rozdělení rolí. 
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dotýká a není upraveno jiným předpisem; 

 

b) v souladu s Národní strategií je nepochybně nutné, aby 
zákon řešil postavení Národního centra pro e-Health, coby 
koordinátora celého procesu. Je nutné zajistit, aby měl celý 
proces hlavu a tato hlava zodpovědnost;  

 

c) v souladu s Národní strategií je nepochybně nutné pracovat 
na sjednocení závazných standardů interoperability, 
datového rozhraní, což je opět úkol pro Národní centrum 
pro e-Health. Bez standardizace se nemůže elektronická 
výměna rozvíjet;  

d) pro poskytování uvedených služeb e-Health je vhodné 
definovat základní služby e-Health ( ve věcném záměru 
zpracováno) a způsob stanovení práv a povinností pacientů 
(opt out, opt in) a práv i povinností poskytovatelů (lhůta 
pro povinné vedení el. ZD, ve věcném záměru zpracováno). 
Pro správu těchto informací mohou být využity existující 
řešení v rámci systému zdravotního pojištění;  

e) případné další legislativní změny, týkající se elektronizace 
zdravotnictví, by měly být navrženy až koordinátorem 
elektronizačních procesů, tedy Národním centrem pro e-
Health. Pokud by se měly týkat ukládání povinností, nebo 
přesunu kompetencí, neměly by být navrhovány dříve, 
než bude ukončena diskuze o podobě a obsahu zákona o 
zdravotních pojišťovnách 

Většina principů v připomínce uvedených 
je ve věcném záměru zákona, resp. bude 
v zákonu samotném, obsažena. Jeho návrh 
je předkládán v souladu s Národní strategií 
elektronizace zdravotnictví.            

 Konkrétní připomínky – ZÁSADNÍHO charakteru  
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Přehled právních předpisů 
1.1. 
V textu je ohledně ePreskripce uvedeno, že od 1. Ledna 2018 
vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. V této 
souvislosti upozorňujeme, že lékaři mají sice povinnost v souladu 
s § 80 odst. 1 zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech předepisovat léčivé 
přípravky na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě, 
ale vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je výjimečně 
přípustné – viz vyhláška č. 415/2017 Sb. k provedení některých 
ustanovení zákona o léčivech (§11-13); navrhujeme text 
přeformulovat – tato připomínka je doporučující 

Připomínka akceptována. 
Do první věty citované v připomínce  
vložen text: 
„s výjimkami stanovenými vyhláškou č. 
415/2017 Sb. k provedení některých 
ustanovení zákona o léčivech (§11-13).“ 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Základní zásady 1.2. 
V textu věcného záměru je uvedeno, že 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. Z textu věcného 
záměru nicméně vůbec není zřejmé,  

- zda se nějak změní způsob vykazování (DR a Metodika pro 
pořizování a předávání dokladů, na kterou odkazuje 
vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové 
smlouvy) 

- ohledně garance číselníků, jaké číselníky bude ÚZIS 
garantovat a zda bude zasahovat do předávání číselníků dle 
Metodiky pro pořizování a předávání dokladů nebo ne 

Připomínka neakceptována. 
Není předmětem VZ zákona. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr poskytovatelů zdravotních služeb 3.1.1. 

Připomínka neakceptována. 
Bod 1 – předkládaný záměr neuvažuje o 
přímém dopadu na přiřazování IČZ ze 
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- primárními editory jsou stanoveny krajské úřady, které budou 
zadávat PZS do registru. Bude mít připravovaná úprava dopad 
na přidělování IČZ VZP ČR podle platné Metodiky pro 
pořizování a předávání dokladů? 

- Setkáváme se s tím, že KÚ udělí PZS oprávnění a uvede místa 
poskytování zdravotních služeb, která nejsou ztotožněna na 
RUIAN – pro bezproblémové zavedení a následné fungování 
eZD, vč. všech vazeb je mj. potřebné stanovit povinnost 
všechny adresy ztotožňovat na RUIAN 

- Ve výčtu autoritativních údajů vedených v ARPZS je 
uveden údaj, zda je PZS centrem vysoce specializované péče 
(písm. j)). Mělo by dále být doplněno o jaké centrum se 
jedná, neboť jeden PZS může mít zároveň statut více druhů 
center vysoce specializované péče a rovněž by bylo vhodné 
doplnit období, po jaké má daný PZS statut centra vysoce 
specializované péče. 

- Na str. 22 je uvedeno, že subjekty údajů vedené v ARPZS jsou 
shodné se subjekty údajů, které jsou definovány v NRPZS 
zákonem o zdravotních službách. Nicméně další text tomu 
neodpovídá, ve výčtu autoritativních údajů vedených v ARPZS 
je uvedeno, že obsahuje údaje jen o poskytovatelích 
zdravotních služeb (viz § 2 odst. 1 zák. č. 372/2011 Sb., kde je 
PZS definován odkazem na oprávnění), je tedy záměrem, aby 
tam byly vedeny i údaje o poskytovatelích sociálních služeb, 
kteří poskytují zdravotní služby bez oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle § 11 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb.? 

strany VZP, které je čistě smluvního 
charakteru. V rámci elektronizace 
zdravotnictví bude k dispozici autoritativní 
identifikátor poskytovatele a místa 
poskytování. 
Bod 2 – KÚ ztotožňují místa poskytování 
oproti RUIAN v maximu možných 
případů. Výjimky jsou dány nemožností 
dohledat odpovídající kód RUIAN pro 
konkrétní adresu. 
Bod 3 – ano počítá se s konkrétním 
číselníkem a více centry na jednoho PZS, 
v autoritativním registru bude veden pouze 
aktuální stav. Vymezení pomocí datumů a 
historie je součástí NRPZS 
Bod 4 – subjekty jsou shodné, tedy včetně 
poskytovatelů sociálních služeb 
poskytujících zdravotní služby, v textu 
nahrazena zkratka PZS za poskytovatel, 
věta nyní zní „a) identifikační údaje 
poskytovatele v rozsahu uvedeném 
v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb případně v ohlášení 
poskytování zdravotních služeb“   

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr zdravotnických pracovníků 
3.1.2. 

Připomínka akceptována.  
Doplněno slovo „všech“. 
Mateřská a rodičovská dovolená je 
zohledněna již nyní v agendovém NRZP. 
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- Str. 24, výčet autoritativních údajů vedených v ARZP písm. d) 
navrhujeme přeformulovat, aby byly uváděny identifikační 
údaje všech PZS nebo poskytovatelů sociálně zdravotních 
služeb, u kterých zdravotnický pracovník vykonává 
zdravotnické povolání vč. jeho pracovní pozice, typu, rozsahu 
pracovněprávního vztahu a druh, forma a obor zdravotní péče, 
ve kterém zdravotnické povolání vykonává. Neboť v současné 
době je velké množství zdravotnických pracovníků 
s pracovními poměry u různých PZS.  

- Str. 24, výčet autoritativních údajů vedených v ARZP 
navrhujeme doplnit o informaci o čerpání mateřské a 
rodičovské dovolené, aby nedocházelo ke zkreslení počtů 
zdravotnických pracovníků v systému. 

- Doporučujeme doplnit odkaz na definici pojmu zdravotnický 
pracovník provedenou v zákonech (např. v zák. č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zák. č. 96/2004 Sb., zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních) 

Uvedené zákony jsou v návrhu zmíněny.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 
 Čl. 2.1.3 RIA   
V textu materiálu jsou uváděny vzájemně rozporné informace 
o budoucím zapojení či zániku CRP. Na str. 26 je uvedeno, že 
„CRP spravovaný VZP, který ale technologicky svou funkčností a 
obsahem nevyhovuje potřebám EZ.“; na str. 27 pak, že „CRP 
zůstane buď zcela nezávislý, nebo bude plnit roli editora ARP, 
pokud bude schopen dodávat procesně data v potřebné kvalitě a 
čase Vztah k CRP a role CRP, ať již budou nastaveny jakkoli, 
neovlivňují účel a roli ARP v IseZ.“, v další větě tamtéž, že 

Připomínka neakceptována. 
Aktuálně není stanovisko ZP a MZ k CRP 
jasné a jeho roli tedy není možné ve 
věcném záměru lépe specifikovat. Lze to 
učinit v paragrafovém znění. 
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„Doporučenou variantou je rozdělení agend mezi editory a zánik 
CRP“; na str. 31 je pak v rámci Volby nejvhodnější varianty 
uvedeno, že „CRP a agendové IS ZP (nastavené přísl. Právní 
úpravou) zůstanou beze změny, svá data budou moci aktualizovat 
oproti novému zákonem zřízenému autoritativnímu registru.“, na 
str. 99 naopak, že „stávající CRP dle doporučené varianty zákona 
zanikne“. Při ústním jednání jsme vyrozuměli, že budoucí 
zapojení CRP závisí na rozhodnutí zdravotních pojišťoven.  
Navrhujeme proto sjednotit formulace uváděné ve vztahu k CRP 
v textu materiálu a vyjasnit v tomto směru záměr předkladatele. 
Bez jasného vymezení záměru ve vztahu CRP není možné řádně 
analyzovat a zhodnotit dopady variant. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 

Čl. 2.1.3 RIA   
Primárním editorem ARP mají být ZP a textu věcného záměru 
rozumíme tak, že si CRP má ponechat své funkce včetně řešení 
přeregistrací mezi ZP. To by znamenalo, že může reálně nastat 
situace, že se budou údaje ARP a CRP lišit, např. z důvodu 
sporných a nedořešených přeregistrací. 

Vhodnější by proto bylo, kdyby primárním editorem ARP byl 
CRP a měl statut agendového registru ARP. Přeregistrace by se 
řešily na jednom místě a ARP by se vyhnul řešení sporných 
přeregistrací a hlášení jednoho pojištěnce od více ZP. 

Připomínka neakceptována.  
Ano, takto je to myšleno, pokud pojišťovny 
zvolí variantu zachování CRP. Do ARP se 
pak budou zapisovat až výsledky procesů, 
ne sporné registrace. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 

Připomínka neakceptována. 
Nejedná se o zásah do práv pojišťoven. 
ARP je nezbytným prvkem centrálních 
služeb eHealth. 
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 Čl. 2.1.3 RIA   
Vytvoření autoritativního registru, nadřazeného registrům ZP, ať 
už v jakémkoliv rozsahu související agendy, by nepochybně bylo 
významným zásahem do agendy zdravotních pojišťoven a 
jejich samosprávy, který by vytvořil prostor a předpoklady pro 
vznik dalších sporů a nejasností z hlediska obsahu registrů a jejich 
aktuálnosti. 
 
Celý proces vytváření a přípravy dalšího registru mimo systém 
zdravotního pojištění by mohl zejména v případě požadavku na 
převzetí širšího rozsahu činností státem způsobit ohrožení 
fungování systému veřejného zdravotního pojištění. 
 
Trváme na požadavku, aby autoritativní registr pacientů (ARP) 
byl integrován s registrem pojištěnců (CRP) a svěřen do 
správy Kanceláře ZP. Vedením autoritativního registr pacientů 
(ARP) požadujeme pověřit Kancelář ZP, jakožto instituce 
zastřešující zdravotní pojišťovny.  
 
Pro daný účel může být využit registr (registry), vytvořené a 
provozované v rámci zdravotního pojištění, např. Centrální 
registr pojištěnců. Ani NS vytváření dalšího registru 
nepředpokládá (viz. Též str. 131 NS: “Identita pacienta bude ve 
všech případech ověřována vůči centrálnímu registru pojištěnců, 
respektive vůči Registru obyvatel“ ).  
 
Ve VZ uváděné dosavadní nedostatky CRP lze bez větších 
problémů eliminovat, např.: 

- Předávání dat zdravotními pojišťovnami do CRP s ohledem 
na přehlašování pojištěnců není čtvrtletně ale do 8 dnů od 
přehlášení.  

- Není pravda, že do CRP nemají přístup další subjekty. 
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Registr je otevřen registrovaným uživatelům 
prostřednictvím B2B služeb. 
(Str. 34 VZ) 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3  a čl. 3.8 VZ  
Čl. 2.1.3 RIA   
Za znepokojivou ideu lze v této souvislosti považovat jeden 
z uváděných benefitů,(čl. 3.8 str. 74 VZ), který konstatuje, že po 
rekonstrukci NZIS vznikne nová agenda, v jejímž rámci bude 
systém „disponovat daty plně mapujícími pohyb pacienta 
v systému primární i lůžkové péče“. Dle našeho názoru je 
rozhodnutí o takto závažné agendě mimořádně problematické.  Ač 
se jedná o věcný záměr zákona a konkrétní dopady nelze ještě 
zcela přesně predikovat, je již nyní nutno konstatovat, že návrh je 
velmi kontroverzní vůči ústavnímu právu osoby na ochranu svého 
soukromí, jakož i na přiměřenost zásahu do ochrany ve vztahu 
k GDPR. Protože právo na soukromí, je nedotknutelné, musí i 
snaha o elektronizaci zdravotnictví velmi citlivě řešit možné kolize 
s tímto právem osob. 
 
(Viz též str. 123 NS, požadující minimalizaci centrální evidence 
osob). Je třeba i upozornit, že určitými prvky umožňujícími 
vyhodnocení pohybu pacienta v síti zdravotnických zařízení již 
oprávněně dnes disponují zdravotní pojišťovny a jestliže nejsou 
dostatečně efektivně využívány k posílení efektivity léčebných 
procesů, není to primárně způsobeno nízkou informovaností, ale 
slabými kompetencemi a motivacemi na straně pojištěnce, 
poskytovatele zdravotnických služeb a zdravotní pojišťovny. 
Tento primární problém zamýšlené sledování další institucí nijak 
neřeší.         

Připomínka neakceptována. 
Propojení dat v rámci Národního 
zdravotnického informačního systému za 
explicitně stanoveným účelem stanoveným 
zákonem je jedinou možností, jak zajistit 
efektivní využití dat. Jak samotný účel, tak 
i rozsah dat i jejich možnosti propojení 
budou stanoveny zákonem. Tím bude 
zajištěna ochrana z hlediska ústavních práv 
občana. Přínosy jsou zcela jednoznačné. 
Údaje v NZIS vedené slouží ke zpracování 
údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o 
činnosti poskytovatelů 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. 
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 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ  
Čl. 2.1.3 RIA    
Návrh věcného záměru nevysvětluje, na základě jaké analýzy 
nebo úvahy je předpokládáno, že nově požadovaný registr má 
obsahovat i údaje o samoplátcích, resp. pacientech, léčených 
mimo režim veřejného zdravotního pojištění. Otázkou je zejména, 
zda existuje dostatečně silný důvod k vedení identit těchto 
pacientů, který by vyvážil administrativu a náklady, spojené 
s pořizováním, evidováním a kultivací jejich identit při 
předpokládaném jednorázovém využití služeb českého 
zdravotnictví. 

Připomínka neakceptována.  
Dle aktuálně převládajícího názoru má mít 
samoplátce stejné právo na přístup 
k elektronickému zdravotnictví a jeho 
ošetřující lékař stejné možnosti konzumace 
elektronických služeb. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 
Čl. 2.1.3 RIA     
Celkově návrh vytvoření dalšího registru osob, považujeme za 
obsolentní a nehospodárný z hlediska investic i provozu a zcela 
nesystematický z hlediska rozdělení kompetencí v rámci 
systému založeného na pluralitním a samosprávném veřejném 
zdravotním pojištění. Systematické propojení registru 
pacientů/pojištěnců ve funkčním a zákonném rámci 
s dalšími registry, využívanými státem pro statistické účely, 
považujeme za nebezpečné z hlediska ochrany práv pacientů.   
K tomuto bodu VZ máme celou řadu dalších věcných problémů, 
které návrh neřeší, ale jejich kompletní popis již překračuje 
možnosti připomínkového řízení. 

Připomínka neakceptována.  
ARP je nezbytnou komponentou eHealth a 
je jiným registrem než CRP, s jiným 
obsahem subjektů i rozsahem parametrů i 
jinou funkcionalitou a zejména účelem své 
existence. 

 Tato připomínka je zásadní Připomínka neakceptována.  
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Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 
Čl. 2.1.3 RIA     
Návrh vytvoření nového registru bez jakékoliv oponovatelné 
analýzy vychází z tvrzení, že tento nový registr musí být 
vybudován, protože musí zahrnovat i osoby mimo systém 
zdravotního pojištění (samoplátce ze zahraničí např.). Není 
definováno, kdo všechno má být uživatelem (konzumentem) 
služeb el. Zdravotnictví. Není analyzováno, proč musí být 
pořizována i identita osob, neevidovaných v rámci zdravotního 
pojištění (kmenově, nebo výpomocně). Nebyl zvážen poměr 
nákladů na pořizování identit samoplátců (vč. souvisejících 
právních otázek) s přínosem takto koncipovaného řešení. Pokud 
by mělo být pořízení identit osob mimo veřejný systém základním 
důvodem pro vybudování a investici do dalšího centrálního 
registru identit, pak jde očividně o důvod nepřiměřený očekávané 
investici a přínosu. Takový přístup lze opět považovat za velmi 
problematický z hlediska přístupu řádného hospodáře. 

Viz předchozí připomínka. Slučování role 
CRP a ARP je nesprávné. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 
Čl. 2.1.3 RIA     
Každý další registr obecně představuje významné zvýšení rizik a 
odpovídající náklady nejen na vytvoření, ale i správu a provoz. 
Nové registry by měly vznikat pouze tam, kde nelze řešení 
dosáhnout jiným způsobem. 
  
Vytváření paralelního registru, který bude z naprosté většiny 
kopírovat údaje, evidované systémem zdravotního pojištění, není 
přístupem dobrého hospodáře. Má být budován další, dokonce 

Připomínka akceptována.  
Viz předcházející připomínka. Údaje od ZP 
tvoří jen část údajů ARP, potřeba ARP je 
širší.  
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výrazně širší obdoba základního registru, a to v rámci státního 
ústavu, zřizovaného MZ ČR, tedy instituce, která z podstaty 
neodpovídá za poskytování, dostupnost, ani kvalitu zdravotní 
péče, poskytované v rámci veřejného zdravotního pojištění 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Registr pacientů 
Čl. 3.1.3 VZ 
Čl. 2.1.3 RIA 
Na s. 28 je řešena problematika identifikace pojištěnce, prokázání 
identity pacienta v ordinaci apod. s tím, že stávající kartička 
pojištěnce není spolehlivým prostředkem pro prokázání totožnosti, 
mj. „nenese sama o sobě žádný údaj potvrzující oprávněnost 
držitele (fotografie)“. Navrhováno je pro prezenční prokázání 
identity využití eOP. Není však uvedeno, jak bude řešeno u dětí a 
mladistvých, kteří takový doklad mít nemusejí a mohou se u lékaře 
prokázat pouze kartičkou pojištěnce. 

Připomínka akceptována částečně. 
Připomínka je relevantní a není opravdu 
plně vyřešena – je nutné ji ale řešit na 
celostátní, nikoli resortní úrovni. 
Mechanismy byly zavedeny do RPM 
s mandátem RPM dotazovat se na centrální 
evidence. 
Nicméně prezenční prokazování 
elektronické identity u lékaře se aktuálně 
nepředpokládá. Současný vztah důvěry 
lékař – pacient bude zachován i 
v elektronickém zdravotnictví. 
Nastavení obecně platných předpisů pro 
prezenční prokazování tím nebude dotčeno.  
 

 Tato připomínka je doporučující 

 

CRP 
V textu je uvedeno „Ostatní ZP jí předávají data o svých 
pojištěncích a změnách měsíčně, s ohledem na přehlašování 
pojištěnců spíš čtvrtletně.“ 

Možnost přeregistrace pouze ve dvou čtvrtletích v roce vychází 
z úpravy provedené v zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, největší objem přeregistrací tedy je v prvním a ve třetím 
čtvrtletí. Tento vyplývá ze znění zákona.  

Připomínka neakceptována. 
Je zvažována i měsíční frekvence 
vzhledem ke změnám a opravám na straně 
ZP. Bude upřesněno v paragrafovém znění. 
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 Tato připomínka je zásadní 
 
Hodnocení kvality  
Čl. 3.8 VZ 
Čl. 2.8.4 RIA 
Vytvoření zákonem definovaného systému hodnocení a měření 
kvality v gesci státního úřadu dle našeho názoru nepatří do 
věcného záměru zákona o e-Health, neboť se nejedná o 
předpoklad elektronizace zdravotnictví.  
 
Vytváří navíc dojem, že je nutné investovat do zcela nového 
řešení, aniž by vzalo v potaz existenci výstupů již proběhnuvších 
projektů, existenci národního katalogu ukazatelů, nebo aktivity 
Kancelář ZP a obecně zdravotních pojišťoven při hodnocení 
výstupů zdravotní péče na úrovni celostátní, popřípadě na úrovni 
jednotlivých ZP, včetně plánovaného rozvoje těchto aktivit.  
 
Využití již odvedené práce, existujících administrativních 
struktur a datových zdrojů by přitom řešení nepochybně 
výrazně urychlilo a zefektivnilo.  
I nutnost legislativního zakotvení této aktivity je sporná, tato 
činnost by měla patřit k základním agendám, prováděným 
průběžně v rámci zdravotního pojištění. Návrh věcného záměru je 
tak i v rozporu s Národní strategií.  

Připomínka neakceptována, vysvětleno 
 
Ve shodě i s jinými připomínkovými místy 
rozhodlo vedení MZ ČR při plánování 
legislativních prací o sloučení zákona o EZ 
se zákonnou úpravou NZIS. Jde o 
rozhodnutí koncepční, vedoucí 
k efektivnímu zpracování obou témat – 
neboť NZIS bude nositelem autoritativní, 
publikační, vrstvy resortních dat. Posílení 
hodnocení kvality a dostupnosti péče je 
potom základním cílem elektronizace jako 
takové a tedy zákonná úprava nastavující 
cestu jak nástroje EZ k tomuto přispějí je 
komplexní a ucelená.  
Věcný záměr po dopracování lépe 
specifikuje důvody k tomuto komplexnímu 
přístupu. 
Věcný záměr nepředpokládá další investice 
do hodnocení kvality, naopak toto 
hodnocení, a tedy i zvyšování kvality 
považuje za žádoucí funkci EZ.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Odhad nákladů pro zdravotní pojišťovny  
Čl. 3.2.2 RIA 
Materiál konstatuje, že celé řešení, bude představovat nepříliš 
vysoké náklady pro zdravotní pojišťovny. I po existujících 
zkušenostech s předáváním dat NRHZS a DRG jsme přesvědčeni, 

Připomínka akceptována částečně 
 
Pokud vzniknou náklady na straně 
zdravotních pojišťoven, budou se týkat 
nastavení optimálního způsobu 
komunikace mezi zdravotními 
pojišťovnami a centrálním registrem 
pojištěnců ARP. 
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že tomu (zejména v případě vzniku dalšího registru z dat ZP), tak 
není. Rádi bychom proto i s ohledem na nejasnost záměru ohledně 
souvislostí vedení registru znali obsah analýzy, na jejímž základě 
byl tento závěr učiněn.  

 
Podotýkáme též, že provoz žádné části navrženého systému, 
včetně jeho organizačního zajištění, nebude možné trvale 
částečně financovat z prostředků evropských dotací a je nutné 
počítat s co nejefektivnějším řešením, systematicky udržitelným 
i po ukončení evropské dotační podpory. 

ARP je financován odděleně od ARP, 
stejně jako analýzy procesů. 
Odhad finančních nákladů bude možné 
udělat po provedení těchto analýz.  
Vzhledem k tomu, že  procesy předávání 
pojištěnců mezi registry pojišťoven jsou 
průběžně řešeny, je jejich optimalizace 
financována z rozpočtů pojišťoven. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Dostupnost dat pro ostatní subjekty a občany 
čl. 3.3.2, VZ 
čl. 2.3.2 RIA 
Návrh staví dokonce i zdrojové instituce (např. ZP), ale i 
samotného zřizovatele UZISu, tj. Ministerstvo zdravotnictví, 
stejně tak jako ostatní subjekty, do role pouhého potenciálního 
ad hoc smluvního příjemce výstupů. 
 
Věcný záměr by měl závazněji stanovit právo ZP na přímý 
interaktivní přístup k anonymizovaným avšak z hlediska věcných 
ukazatelů nijak neomezeným výběrům dat za vykazovanou a 
hrazenou zdravotní péči za celý systém veřejného zdravotního 
pojištění v ČR. Dotazující se zdravotní pojišťovny bude mít 
možnost sama si zvolit strukturu a míru agregace výstupních 
reportů např. v členěné dle kódů výkonů, případových skupin, 
diagnóz, regionů, LP a ZP, a dalších atributů a to až na úroveň 
okresů a kalendářních let s přiměřenou možností selektivního 
výběru, a to v rozsahu širším, než bude určeno pro veřejnost. 
 
Věcný záměr by měl explicitně potvrdit právo revizního lékaře na 

Připomínka neakceptována. 
Naopak okruh čtenářů NRPZS/ARPZS a 
NRZP/ARZP explicitně rozšířen o 
zdravotní pojišťovny. 
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přístup ke zdravotnické dokumentaci nutné pro věcnou kontrolu 
vykazované zdravotní péče, a to ve stejném rozsahu v jakém je 
toto právo dnes stanoveno, pokud jde o kontrolu zdravotnické 
dokumentace v dnešní podobě. Zároveň by zdravotní pojišťovna 
měla mít právo na kvantitativní ukazatele provedených 
laboratorních vyšetření, pro zvýšení kvality plánování a řízení 
preventivní a komplexní péče o chronicky nemocné. 
 
Věcný záměr by v části ARPZS a ARZP měl garantovat pro ZP 
veškeré informace nutné pro prokázání rozsahu oprávněnosti PZS 
k poskytování zdravotnických služeb. (ZP by tyto informace 
použila pro smluvní jednání a vlastní smlouvu. Pro žadatele o 
smlouvu i ZP by to znamenalo výrazné zjednodušení a zkvalitnění 
administrace celého smluvního procesu.)   

 Tato připomínka je zásadní 
 
Dostupnost dat pro ostatní subjekty a občany 
čl. 3.8.2. VZ 
čl. 2.8.2 RIA 
Předpokládaný postup klasifikace přístupnosti informací, 
zpracovávaných v rámci statistických služeb UZISu, by dle 
našeho názoru neměl být řešen v rámci zákona, jehož 
primárním smyslem je rozvoj služeb elektronického 
zdravotnictví. 
 
Pokud by však již měla být tato otázka řešena, neměla by být 
postavena na předpokladu obecné uzavřenosti dat se stanovením 
výjimek, kdy je možné data poskytnout, ale naopak na specifikaci 
výjimečných situací, kdy nemají být shromažďovaná data obecně 
dostupná. Text VZ je veden snahou spíše omezit přístup pacientů i 
institucí k souhrnným informacím, evidovaným UZIS a 
neodpovídá tak konceptu otevřenosti a dostupnosti dat. 

Připomínka neakceptována, vysvětleno 
 
Ve shodě i s jinými připomínkovými místy 
rozhodlo vedení MZ ČR při plánování 
legislativních prací o sloučení zákona o EZ 
se zákonnou úpravou NZIS. Jde o 
rozhodnutí koncepční, vedoucí 
k efektivnímu zpracování obou témat – 
neboť NZIS bude nositelem autoritativní, 
publikační, vrstvy resortních dat. Posílení 
hodnocení kvality a dostupnosti péče je 
potom základním cílem elektronizace jako 
takové a tedy zákonná úprava nastavující 
cestu jak nástroje EZ k tomuto přispějí ke 
komplexní a ucelená.  
 
Věcný záměr předpokládá zavedení 
modality otevřených dat a rovněž 
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Návrh poměrně přesně precizuje, za jakých okolností není NZIS 
povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Avšak vzhledem k tomu, že 
jsou ve věcném záměru již zakotveny sofistikované postupy pro 
posuzování oprávněnosti práva na informaci a současně jsou zde 
v mnohem komplexnější podobě informace shromažďovány, 
požadujeme, aby se povinnosti ZP vyplývající ze zákona č. 
106/1999 Sb.  nevztahovaly na informace, kterými disponuje 
NZIS a které podle zde navrhovaných zákonných pravidel UZIS 
buď poskytne nebo neposkytne. 
 
Pokud zdroj primárních informací bude v této oblasti i nadále 
povinným subjektem dle zákona 106/1999 Sb. tak je tvorba 
restrikcí pro NZIS naprosto zbytečné mrhání veřejnými zdroji, Je 
potřeba zajistit shodné chování systému po celou cestu sběru dat. 
Jinak budou data dostupná ke komerčním účelům ještě dříve, než 
je bude schopen NZIS zanalyzovat. (viz. 3.8.2. VZ) 

zveřejňovaných dat, a to vždy ve vazbě na 
konkrétní centrální zdroj dat. Bude tedy, na 
rozdíl od současného stavu, dostupnost dat 
zásadně rozšířena. Rovněž kategorie 
referenčních resortních ukazatelů 
představuje cestu k dalšímu zpřístupnění 
významných statistik laické i odborné 
veřejnosti.   

 Tato připomínka je zásadní 
 
Administrativní zajištění  
Čl. 3.3 VZ 
Čl. 3.1.3 RIA 
Domníváme se též, že zavádění služeb e-Health vyžaduje, aby 
byli součástí orgánů NceZ i zástupci primárních správců dat a 
faktických účastníků elektronizací dotčených vztahů, tedy 
zejména zástupci zdravotních pojišťoven, poskytovatelů, případně 
pacientů. 

Připomínka akceptována. 
S tímto návrhem nelze než souhlasit. NceZ 
bude vytvářet pracovní skupiny pro řešení 
jednotlivých témat k dosažení konsensu. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Spojení NZIS a e-Health 

Připomínka vysvětlena. 
 
Ve shodě i s jinými připomínkovými místy 
rozhodlo vedení MZ ČR při plánování 
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Domníváme se, že služby analytické a statistické povahy, 
zajišťované UZIS, by neměly být součástí stejného 
legislativního, organizačního a věcného rámce, jako řešení 
prostředků a předpokladů elektronizace zdravotnictví. Jde o 
zcela odlišné agendy. Novelizace existujících zmocnění pro UZIS 
by měly proběhnout v rámci předpisů, které je upravují.  
 
Slučování analytických a statistických úkolů, s vytvářením a 
provozem prostředí pro interoperabilitu informačních systémů a 
zajištění přístupu pojištěnce k službám e-Health je matoucí a 
nevhodné. Pokud však je již naznačen záměr změn v této oblasti 
požadují ZP výrazně větší práva na přístup k anonymizovaným 
datům uložených v NRHZS, a to přímo, a ne na základě žádosti. Je 
zde zřejmá kolize mezi povinnostmi ZP podle zákona 106/1999 
Sb., který nutí ZP příslušná data poskytovat, a to i v případech kdy 
nelze vyloučit jejich komerční využití a omezeně koncipovaných 
práv ZP vůči NRZS. 

legislativních prací o sloučení zákona o EZ 
se zákonnou úpravou NZIS. Jde o 
rozhodnutí koncepční, vedoucí 
k efektivnímu zpracování obou témat – 
neboť NZIS bude nositelem autoritativní, 
publikační, vrstvy resortních dat. Posílení 
hodnocení kvality a dostupnosti péče je 
potom základním cílem elektronizace jako 
takové a tedy zákonná úprava nastavující 
cestu jak nástroje EZ k tomuto přispějí ke 
komplexní a ucelená.  
Požadavek ZP na větší práva přístupu 
k údajům je plně akceptován, věcný 
záměr specifikuje jednak zpřístupnění 
dat pro ZP jako čtenáře, a dále rozšířené 
možnosti přístupu k zpracovaným 
statistickým údajům.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Povinnosti poskytovatelů a využití dostupnosti elektronické 
zdravotní dokumentace  pro zkvalitnění a zefektivnění 
léčebných procesů 
Čl. 3.4.1. VZ 
Čl. 2.4.1. RIA 
Zavedení elektronické zdravotní dokumentace bude muset být 
v určitém časovém horizontu a rozsahu povinné. VZ však neuvádí 
kdy a jak toho dosáhnout. 
 
Budování autoritativních registrů a národního propojovacího bodu 
včetně celé infrastruktury je určitě nezbytnou podmínkou pro 
zásadní cíl, a to zavedení elektronické zdravotní dokumentace. 
Ponechat však do budoucna zavádění elektronické zdravotní 

Připomínka akceptována.  

Věcný záměr v souladu s Národní strategií 
elektronického zdravotnictví nezavádí 
plošné povinnosti pro sdílení eZD.  
Porušování tohoto principu vede 
k upřednostňování elektronizace před 
prioritou zdravotnictví – poskytování 
zdravotní péče. 

Naplánovaná legisvakanční lhůta min. 10 
let. 
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dokumentace pouze na principu dobrovolnosti může znamenat 
zbytečně vynaložení prostředků na vybudování celé infrastruktury. 
 
Například u VPL a PLDD je v návrhu uvedeno, že bude EMZ pro 
ně povinný, tedy budou muset mít připraveny všechny podmínky 
pro sdílení těchto záznamů a vedení EZD. 
 
Je tedy nanejvýš vhodné naplánovat celý postupný přechod od 
dobrovolného k povinnému vedení EZD. 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Osobní zdravotní záznam, emergentní záznam 
3.4.4., 3.4.5. 

- V odstavci „Volba nejvhodnější varianty“ je uvedeno, že: 
„Náklady na vedení OZZ budou (spolu)financovány z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění a/nebo z veřejných rozpočtů. 
Podíl financování státu se bude týkat pouze motivace PZS k 
vedení OZZ, např. formou bodového ocenění práce spojené s 
těmito úkony. Náklady na vedení a správu OZZ ponesou 
certifikovaní provozovatelé OZZ.“   

- Stát chce motivovat PZS k vedení OZZ např. bodovým 
oceněním práce, bylo by vhodné upřesnit, zda se bude jednat o 
zdravotní výkon a jak bude zdravotním pojišťovnám refundován. 
Ohledně osobního zdravotního záznamu (OZZ) a emergentního 
záznamu (EMZ) lze materiálu lze odvodit, že vzhledem k tomu, 
že podíl financování státu se bude týkat pouze motivace PZS k 
vedení OZZ a EMZ, hrozí, že vedení OZZ a EMZ bude 
poskytovatelům hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, což 
by mělo být se zdravotními pojišťovnami projednáno. 

- V tomto směru doporučujeme rozpracovat analýzu 

Připomínka akceptována. 
Hrazení OZZ vypuštěno. Bude předmětem 
dalších jednání v rámci již nastavených 
úhradových mechanismů. 

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



V. 
 

 154 

finančních dopadů na veřejné rozpočty.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Povinnosti poskytovatelů a využití dostupnosti elektronické 
zdravotní dokumentace pro zkvalitnění a zefektivnění 
léčebných procesů 
Čl. 3.7.2. VZ 
Čl. 2.7.2. RIA 
Elektronické výměny informací a zdravotnické dokumentace mezi 
jednotlivými PZS v průběhu léčení by měly být jedním 
z nejdůležitějších cílů elektronizace. I zde je však zřejmé, že zcela 
schází prezentace představy o žádoucím stavu, úloze jednotlivých 
účastníků systému a způsobu uvedení do praxe.  
Klíčovou otázkou elektronizace je povinnost, popřípadě 
dobrovolnost vedení elektronické zdravotní dokumentace na 
úrovni poskytovatelů zdravotní péče. NS ponechává tuto otázku 
otevřenou.  
 
VZ připouští obě možnosti a nedává tak odpověď na zcela 
základní parametr předpokládaného zákona. Je zřejmé, že 
dobrovolnost vedení elektronické zdravotní dokumentace nutně 
jakékoli rozumné praktické použití víceméně znemožňuje. Naopak 
povinné vedení elektronické dokumentace, byť třeba jen pro oblast 
veřejného zdravotního pojištění, představuje mimořádně 
významný zásah do činnosti jednotlivých PZS a bez řady 
doprovodných opatření je obtížně proveditelné. 

Připomínka akceptována.                   
Lhůty zavedení eZD budou nastaveny na 
minimálně 10 let. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
eZD 
3.4., 3.7. 
- bude pravděpodobně třeba doplnit úpravu vedení elektronické 

Připomínka akceptována částečně. 
Pojišťovny měly právo číst index 
prostřednictvím oprávněných osob, resp. i 
revizních lékařů, nyní explicitně uvedeny 
v textu jako instituce. Indexována by měla 
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zdravotnické dokumentace (např. jak se bude nakládat s 
archivovanými údaji o pacientech – zda budou PZS povinni 
vše vložit do eZD do nějakého data?) 

- v dokumentu jsou vyjmenovány subjekty s právem přístupu k 
centrálnímu indexu zdravotnické dokumentace, přičemž 
zdravotní pojišťovny mezi nimi nejsou. Pro revizní účely 
by bylo výhodné vyžádání eZD u PZS, kteří ji podle IZD 
povedou. Revizní lékař by nemusel v takovém případě být 
fyzicky přítomen u PZS. Navrhujeme tedy doplnění mezi 
oprávněné subjekty. 

- v kapitole 3.7.2. je v tabulce č. 3 s doporučenými variantami 
řešení práv subjektů uvedeno, že vedení eZD bude pro PZS 
volitelné, bude stanovena lhůta 10 let pro implementaci na 
straně PZS - jakým způsobem bude mít tedy samotný pacient 
či další PZS poskytující návaznou péči k dispozici údaje o 
zdravotním stavu pacienta, v listinné podobě? A jak bude tedy 
PZS, poskytující navazující péči, vědět, že informace uvedené 
v souhrnné eZD pacienta jsou úplné? 

- V zákonné úpravě, která bude přijata na základě věcného 
záměru zákona, bude třeba specifikovat konkrétní případy, 
v nichž bude zdravotnický pracovník oprávněn k nahlížení 
eZD konkrétního pacienta. Jednotlivá nahlížení bude třeba 
zaznamenávat v příslušném IS (zejména formou logu). 

být i listinná podoba dokumentace 
(doplněno explicitně do textu). Logování 
bude v IDRR realizováno. Je nezbytností i 
z pohledu ochrany osobních údajů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
NZIS 
3.8. 
Pro NZIS bude „strategickým atributem rozvoje zpřístupnění 
administrativních dat ZP“. Není však specifikováno, o jaká data se 
přesně jedná apod.  
Doporučujeme doplnit, zda se bude jednat o další údaje nad rámec 
již poskytovaných údajů. 

Připomínka akceptována.  
Doplněna věta v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace RIA 
„Národní registr hrazených zdravotních 
služeb bude rozšířen o možnost sbírat 
výsledky laboratorních vyšetření; za tímto 
účelem budou mít oprávnění od 
poskytovatelů vyžadovat a shromažďovat 
výsledky laboratorních vyšetření i 
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zdravotní pojišťovny.“ 
 Tato připomínka je zásadní 

 
Identifikace dotčených subjektů  
Čl. 1.4 RIA  
Zdravotní pojišťovny nemohou být pouze pasivními dodavateli dat 
do Autoritativního registru pacientů, musí být i příjemci těchto 
referenčních informací. Stejně tak budou příjemci informaci i 
z dalších autoritativních registrů, které nejsou v bodě explicitně 
uvedeny (poskytovatelé, zdravotničtí pracovníci a další). Stejně 
tak je třeba počítat, aby do elektronické zdravotnické dokumentace 
měli přístup revizní lékaři – zatím se s nimi nepočítá. 
Str. 25, Zdravotní pojišťovny (ZP) 3. odrážka 

Připomínka akceptována. 
Doplněno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb  
Čl. 2.1.1. RIA 
V návrhu se zmiňuje oddělení informací na sadu položek 
autoritativního charakteru a sadu položek neautoritativního 
charakteru. To je špatně, všechny evidované položky obou registrů 
musí být autoritativního charakteru. Pro zdravotní pojišťovny a 
zejména pro poskytovatele bude výhodné a akceptovatelné jedině 
takové řešení, které dovolí nahradit popisnou část Přílohy č. 2 tak, 
aby poskytovatelé administrovali tuto záležitost v plném rozsahu 
na autoritativním registru pouze jednou a nikoliv 7x s jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami. Každá ZP by pak administrovala pouze 
smluvní část Přílohy 2, tedy v podstatě jaké výkony jsou 
s jednotlivými pracovišti nasmlouvány. Tomuto požadavku by měl 
být upraven i rozsah na straně 37 v případě poskytovatelů 
zdravotních služeb a na straně 39 u zdravotnických pracovníků 
(chybí například informace o kvalifikaci, úvazky, kontaktní 

Připomínka akceptována částečně.  
Je třeba oddělit údaje, které budou v 
autoritativních registrech vedeny, od údajů, 
které budou zprostředkovány rozhraním 
IDRR (např. datová schránka 
poskytovatele). V ARZP nebude ukládáno 
číslo OP, nicméně s autentizací pomocí 
eOP se počítá zprostředkovaně přes NIA. 
Kontaktní údaje zdravotnického 
pracovníka budou v registru ARZP 
dostupné, pokud je tam pracovník vloží. 
Motivován by měl být např. právě 
usnadněním smluvního jednání se 
zdravotními pojišťovnami.     
V autoritativních registrech budou pouze 
autoritativní údaje + technické položky. 
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informace, telefon, DS atp.). 
U Autoritativního registru zdravotnických pracovníků se počítá 
s rezortním identifikátorem, jakožto s novým identifikátorem. Je to 
zbytečná záležitost, když se nabízí využít elektronického 
občanského průkazu. Jestliže se v dokumentu na straně 44 
považuje za systémově správné přejít od EHIC k prokazování 
identity prostřednictvím eOP, proč takto nemůže být prokazována 
identita zdravotnických pracovníků? 
(Str. 35 - 40 , resp. i str. 44) 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Elektronický podpis 
2.2.1. 
Návrh předpokládá každý záznam v eZD opatřit elektronickým 
kvalifikovaným podpisem a elektronickou pečetí → navrhujeme 
ponechat ve znění stávající vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, 
popř. záznam opatřit zaručeným elektronickým podpisem. 
Náklady na časová razítka jsou hlavní ekonomickou příčinou 
bránící vedení eZD. 

Připomínka akceptována.  
Formulace upravena. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Index zdravotnické dokumentace čl. 2.4.2.RIA 
Chybí možnost přístupu zdravotních pojišťoven do indexu 
zdravotnické dokumentace. Z návrhu není rovněž zřejmá 
dostupnost zdravotnické dokumentace mimo index, a jakým 
způsobem v jakém termínu bude k dispozici. 
(Strana 72, 73, 74) 
 

Připomínka akceptována. 
Doplněno explicitně. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Index zdravotnické dokumentace čl. 2.4.2.RIA 

Připomínka neakceptována.  
Poskytovatel nemusí nic ověřovat, do 
indexu zapisuje vždy. 

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



V. 
 

 158 

Povinnost poskytovatele přenášet údaje o vybraných typech 
záznamů eZD do centrálního indexu ZD v dané lhůtě po jejím 
vzniku (bez zbytečného odkladu). 
Navrhujeme, aby poskytovatel vedl eZD a jen a pouze v momentě, 
že nastane konkrétní požadavek na přenesení indexu nebo celého 
záznamu, jej poskytovatel zpřístupnil. Poskytovatel není schopen 
ověřovat v každém případě, zda existuje souhlas pacienta se 
sdílením ZD.  
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Certifikace Provozovatele OZZ (Osobního zdravotního 
záznamu) 
2.4.4. 
Je nezbytně nutné již nyní definovat parametry a standardy, které 
budou podmínkou pro certifikaci ze strany NCeZ, aby nevznikla 
monopolizace vedení zdravotních knížek. 

Připomínka neakceptována.  
V této fázi není možné specifikovat tyto 
podmínky.  
Zvládnutí problému monopolizace je na 
MZ. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Katalog služeb elektronického zdravotnictví 
2.7.1. 
Protože již dnes běží nemalé investice do vývoje IT systémů, je 
nezbytně nutné již nyní definovat parametry a standardy, které 
budou podmínkou pro certifikaci. Navrhujeme použít existující 
IHE profily a požadavek na prokázání interoperability 
prostřednictvím IHE nástrojů https://www.ihe.net/. 
 

Připomínka neakceptována.  
V této fázi není možné specifikovat tyto 
podmínky.  
Zavádění IHE profilů je vítáno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Sekundární využití dat NZIS a publikace resortních 
referenčních statistik 

Připomínka neakceptována. 
Nakládání s daty zakotvenými právními 
předpisy je nezbytností z pohledu existující 
právní úpravy. Viz také např. zákon č. 
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2.8.3. 
Plány, jak bude v budoucnu nakládáno s daty, jdou nad rámec 
strukturální a architektonické koncepce. Nejprve je třeba zajistit, 
aby data existovala a byla v jasné struktuře. Jak budou využita je 
na samostatný zákon. 

89/1995 Sb., o státní statistické službě. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
KDP  
Z věcného návrhu vyplývá, že v případě jeho přijetí bude zřízeno 
Národní centrum pro Klinické doporučené postupy jako 
autoritativní orgán pro jejich zavádění do praxe. Nástrojem má být 
zveřejnění KDP pro širokou veřejnost (laickou i odbornou). 
Vzhledem k tomu, že bude tato forma standardizace postupů ve 
zdravotnictví de lege artis vnímána jako „garantovaná státem“, 
doporučujeme pečlivě formulovat závaznost KDP. 
 

Připomínka akceptována, upraveno 
 
Národní centrum KDP je definováno jako 
poradní, metodický celek, zřízený v rámci 
UZIS ČR. V  textu záměru je specifikována 
jeho metodická funkce, nikoli funkce 
exekutivní. KDP je pouze doporučeným 
postupem, který takto a v souladu 
s mezinárodními normami, bude definován 
v paragrafovém znění zákona.  

 Tato připomínka je zásadní 
 
Nad rámec návrhu 
ÚZIS shromažďuje data všech zdravotních pojišťoven o čerpání 
hrazených služeb konkrétním pacientem. Úhrada řady hrazených 
služeb je omezena určitou frekvencí stanovenou právním 
předpisem. Při změně ZP nová zdravotní pojišťovna nezná historii 
čerpání hrazených služeb tímto pojištěncem. Je záměrem 
předkladatele umožnit ZP přístup k údajům o službách v minulosti 
hrazených jinou ZP? 
 

Připomínka neakceptována. 
Tuto připomínku nelze akceptovat 
z pohledu ochrany osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava navíc neřeší 
vztahy mezi zdravotními pojišťovnami. 

Úřad na ochranu osobních 
údajů 

  

Vít Zvánovec 
<legislativa@uoou.cz> 

Tato připomínka je doporučující Vzato na vědomí. 
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tel.: 234 665 323 a 605 446 175 
 

 

Obecně 

Návrh věcného záměru zákona navozuje rozsáhlou a zásadní 
změnu českého zdravotnictví. Protože se týká přístupu ke zvláštní 
kategorii osobních údajů jak zdravotníky, tak i pacienty, je zcela 
žádoucí, aby se přenos informací mezi jednotlivými poskytovateli 
usnadnil, ale nesmí se tak dít na úkor ochrany osobních údajů 
pacientů. To věcný záměr zákona převážně respektuje. Dalším 
faktorem je, že více než polovina populace ČR využívá každý den 
Internet a je potřeba umožnit subjektům údajů větší dostupnost 
jejich zdravotních záznamů.  
 
Je pravděpodobné, že zdravotníci budou postupem času přikládat 
větší a větší váhu údajům uvedeným v elektronické zdravotní 
dokumentaci bez dalšího dotazování pacienta. Jednoznačné 
ověření identity pacienta u poskytovatele a správnost údajů 
vážících se k danému pacientovi je tak naprosto zásadní. 
 
Návrh prošel řadou změn, a to z velké části pozitivních. V určitých 
oblastech by ale návrh měl být dále rozpracován, aby jeho měl 
praktický přínos nejen pro zdravotníky, ale také pro pacienty. 
Zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, které jsou 
uvedeny v článku 5 GDPR, by neměly být pouhými prázdnými 
proklamacemi. Je vhodné připomenout i to, že řada připomínek a 
doporučení, které ÚOOÚ poskytl, nejsou v návrhu reflektovány 
nebo byly zapracovány jen omezeně. 
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 Bezpečnostní zásady uvedené ve věcném záměru poskytují určitá 
východiska k ochraně zvláštní kategorie osobních údajů. 
Konkrétně lze pozitivně hodnotit:  

 
1. Návrh u autoritativních registrů pamatuje na zásadu 

minimalizace a účelnosti (p. 21 bod 2) 
2. Přínos pro pacienty, že po zavedení právních předpisu budou 

moci u poskytovatelů zdravotních služeb prokázat vztah 
k dané zdravotní pojišťovně pouze průkazem totožnosti (p. 28 
odstavec 5)  

3. Rozvinutí koncepce Národního kontaktního místa 
elektronického zdravotnictví. Zavedení možnosti opt-out pro 
pacienta při předávání zdravotní dokumentace do zemí EU je 
nutno brát pozitivně oproti současné legislativní úpravě. I 
definování předávání dat mezi jednotlivými správci je popsáno 
vhodněji. Přenos zdravotní dokumentace má být od PZS do 
NKMeZ a z NKMeZ bude předána do kontaktního místa 
zřízeného v členské zemi EU, které zdravotní dokumentaci 
předá poskytovateli, který si dokumentaci k pacientovi vyžádal 
(p. 43) 

4. Rozvedený popis notifikačních a bezpečnostních služeb (p. 61) 
5. Kroky k zavedení etické komise hodnocení poskytnutí či 

zveřejnění dat NZIS dalším subjektům. 

Vzato na vědomí. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů však uplatňuje připomínky, a to 
včetně zásadních, zejména k osobním údajům. Vycházejí z 
kontrolního protokolu z dozoru NZIS ze dne 6. března 2018. 
 
Vlastní text návrhu věcného záměru zákona (pp. 1–122), DPIA 
(pp. 110–119 a 124–136) a RIA (pp. 145–283) je nezbytné sloučit 
do jednoho textu. Tato připomínka je zásadní. Návrh věcného 

Připomínka akceptována částečně.              
Text věcného záměru byl přizpůsoben čl. 4 
odst. 2 Legislativních pravidel Vlády ČR. 
Duplicity byly vypuštěny. 
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záměru zákona podle článku 4 LPV a RIA podle obecných zásad 
pro hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou věcně to samé, byť 
některé požadavky se liší. Lze je však splnit všechny najednou 
jedním dokumentem. 

 Rovněž je nezbytné opravit terminologii podle GDPR. Například 
na pp. 34, 51, 54 a 78 se místo o „citlivých údajích“ má hovořit o 
„zvláštních kategorii osobních údajů“. Návrh je nezbytné 
aktualisovat, např. slova: „Výše popsaná rekonstrukce NZIS bude 
dokončena k 31. 12. 2018“ (p. 68). 

Připomínka akceptována.  
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl 
v tomto smyslu upraven text Zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA a ve 
věcném záměru samotném. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

K jednotlivým ustanovením 

Nadpis zákona zní: „o elektronickém zdravotnictví“. 

 
Text: „o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi 
poskytovateli zdravotních služeb a o národním zdravotnickém 
informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví)“ je 
příliš dlouhý a legislativní zkratka ho neřeší zcela. 

Připomínka akceptována. 
Název zákona změněn na „Zákon o 
elektronizaci zdravotnictví“. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 5 se vkládají slova „eGSB eGON service bus“. 

 
Zkratka eGSB se používá na p. 34. 

Připomínka akceptována.  
Upraveno. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 11 v bodu 1.1 je mezi uvedené právní předpisy EU je 

vhodné doplnit nařízení 2011/24/EU o přeshraniční 
zdravotní péči. 

Toto nařízení je uvedeno na p. 42 v bodu 3.3.2. 

Připomínka akceptována.  
Doplněno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Návrh věcného záměru je třeba doplnit o závěry předchozích 

projektů (p. 14). 

 
Bez znalosti souvisejících dokumentů se nedá dobře věcný záměr 
posoudit, protože není zřejmé, co autory k některým závěrům a 
řešením vedlo. 

Připomínka neakceptována. 
Ve věcném záměru jsou v kapitole 7. 
Konzultace a zdroje dat uvedeny i formou 
odkazů podklady, z nichž se při přípravě 
vychází. Zejména i materiály týkající se 
Národní strategie elektronizace 
zdravotnictví.  

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 18 se slova „svých pacientů“ nahrazují slovy „dalších PZS“. 

 
Vystižení podstaty. 

Připomínka akceptována.  
Upraveno. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 19 se slovo „době“ nahrazuje slovem „podobě“. 

 
Oprava překlepu. 

Připomínka akceptována.  
Upraveno. 

 Tato připomínka je zásadní Připomínka akceptována částečně. 
Lékař přestává být lékařem pouze zákazem 
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Na p. 24 se slova „15 let od úmrtí“ nahrazují slovy „ukončením 

povolání“.  

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o referenční registr, je zcela 
nedůvodné v něm mít historická data. ÚOOÚ nesouhlasí s 
převzetím doby uchování podle základních registrů, neboť zde jde 
o jiný typ dat. 

činnosti (dočasné a málo časté), nebo smrtí. 
Proto je výchozím bodem úmrtí. Smyslem 
ponechání záznamu po úmrtí je propagace 
informace o úmrtí například směrem ke 
správním orgánům, které v případě úmrtí 
lékaře, který je poskytovatelem  ZS jako 
fyzická osoba, mají povinnost zajistit 
převzetí zdravotní dokumentace.   Lhůta 
zkrácena na jeden rok od úmrtí.  Na 
základě doplnění připomínek ze strany 
ÚOOÚ ze dne 21. března 2019 byl na str. 
26 Věcného záměru doplněn následující 
text: 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 
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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. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 24 se písmeno a) zrušuje.  

 
Není zřejmý účel, proč by vedle AIFO měl existovat ještě resortní 
identifikátor. Pokud předkladatel jeho potřebnost v DPIA 
odůvodní, je stejně nezbytné ho přejmenovat. Anonymní 
identifikátor je contradictio in adiecto. 

Připomínka vysvětlena. Přejmenování 
bylo provedeno. Resortní identifikátor je 
nezbytný, protože AIFO nelze z principu a 
ze zákona sdělovat dalším subjektům. 
Zavedení RIDZ je jedním ze základních 
kamenů elektronizace, bez kterého nebude 
implementace v stávajícím nastavení 
možná. De facto lze prohlásit, že bez něj by 
návrh elektronizace zdravotnictví postrádal 
smysl. Jeho hlavním účelem je, že bude 
sdělováno pouze a jedině oprávněným 
subjektům, kde bude sloužit zejména ke 
komunikaci mezi jejich systémy a 
centrálními systémy elektronického 
zdravotnictví. Bude se jednat o 
bezvýznamové ID, striktně oddělené od ID 
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pacienta. Tato koncepce je plně v souladu s 
principy eGovernmentu a byla doporučena 
/ schválena během vypořádání připomínek 
Útvarem hlavního architekta 
eGovernmentu při Ministerstvu vnitra ČR. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 24 se slovo „Slaněno“ nahrazuje slovem „Sladěno“. 

 
Překlep. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 byla dotčená 
část vypuštěna. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 25 je ARP vhodné dopracovat. 

 
Měla by být doplněna část o ztotožnění dětí a mladistvých. 

Připomínka akceptována. 
 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla z 
kap. 2.1.3. Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA dotčená část 
vypuštěna.  
 
Do této kapitoly byla vložena věta, že 
systém bude budován s respektem 
k právům dětí a mladistvých, a to i ve 
smyslu nově přijaté adaptační právní 
úpravy ČR o ochraně osobních údajů. 
 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka akceptována.  
Vzhledem k úpravám provedeným na 
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Na p. 25 se slova „alespoň v omezeném rozsahu“ nahrazující slovy 
„přes portál“.  

 
Způsob interakce musí být definován zákonem. 

základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla  
dotčená slova nahrazena v kap. 2.1.3. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA, 2.1.2. Autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků, části 
AUTORITATIVNÍ ÚDAJE VEDENÉ V 
ARZP NASTAVENÉ ZÁKONEM. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 26 se slova „povinné subjekty“ nahrazují slovem „editory“. 

 
Předkladatel má zřejmě na mysli editory. 

Připomínka akceptována.  
Opraveno – editoři místo oprávněných 
subjektů. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 27 ÚOOÚ nesouhlasí s další existencí centrálního registru 

pojištěnců.  

 
Není důvodné, aby VZP nadále spravovala osobní údaje těch lidí, 
kteří s ní nejsou v žádném právním vztahu. Předkladatel by měl 
respektovat zásadu minimalisace zpracování osobních údajů. 
Stávající stav není důvodem pokračovat v praxi, která není 
slučitelná s východisky GDPR. Byť to bude znamenat transakční 
náklady, není žádoucí v pokračovat v nevhodně zvoleném modelu. 

Připomínka akceptována. 
Na základě doplněného stanoviska ÚOOÚ 
ze dne 12. března 2019 se konstatuje, že 
modifikovaný CRP bude převeden na jiný 
subjekt, neřízený VZP. Pro další doplnění 
uvádíme následující.  Registry zdravotních 
pojišťoven evidující kmen pojištěnců 
budou primárními editory ARP. Pořizování 
dat bude povinné. Věcný záměr navrhuje, 
aby plnění dat ARP probíhalo primárně 
přímo z registrů pojištěnců zdravotních 
pojišťoven. Existence CRP na straně 
pojišťoven tedy není žádnou věcně 
doložitelnou podmínkou existence ARP.  
Pro upřesnění dále uvádíme, že ARP bude 
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disponovat i validační vrstvou, která bude 
kontrolovat předávaná data: „, v rámci 
kterého bude vybudována samostatná 
validační vrstva zajišťující kontrolu 
autoritativních údajů a jejich přenesení do 
ARP“. Role CRP by mohla zůstat 
zachována pro výkon agendy zajišťující 
finanční toky mezi pojišťovnami a zajištění 
dalších funkcí, které tento registr nyní plní. 
Přebírat tyto funkce pod ARP by nebylo 
přijatelné. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Oprávnění pacienta na zápis (p. 27) je třeba rozvést.  
 
Není zřejmé, jaká všechna oprávnění bude mít a tato oprávnění 
jsou současně významným prvkem právní úpravy zdravotnictví. 

Připomínka akceptována. 
 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR bylo 
v kap. 2.1.3. Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA Autoritativní registr 
pacientů, části POŽADAVKY NA 
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVU  upřesněno, 
kterých položek se zápis pacienta týká 
(preferované kontaktní údaje a výběr 
provozovatele OZZ). 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 27 je třeba specifikovat, kteří editoři budou primární a kteří 
sekundární.  
 
Není zřejmé, který subjekt bude který. 

Připomínka akceptována.  
Primární editor (zdravotní pojišťovna, 
poskytovatel), sekundární editor (pacient), 
čtenář (editoři, SÚKL, provozovatel OZZ). 
V textu již bylo uvedeno v sekci 
Zapisování údajů do ARP. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 28 se odstavec „Důležitým faktem…“ zrušuje. 

 
Duplicita s p. 40. 

Připomínka akceptována. 
 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl z 
kap. 2.1.3. Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA Autoritativní registr 
pacientů, části POPIS VĚCNÉHO 
ZÁMĚRU, vyňat příslušný odstavec. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 29 je odrážku: „jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí 
příjmení, datum narození, pohlaví, RČ, státní občanství, datum 
úmrtí, datová schránka, číslo OP, místo a stát narození“, nezbytné 
přepracovat.  

 
V první řadě jde zde návrh do zbytečného detailu. Postačí hovořit 
o identifikačních údajích obecně. V druhé řadě ÚOOÚ nesouhlasí 
s tím, aby identifikační údaje byly v ARP přímo vedeny, nýbrž by 
měly toliko sloužit pro zjištění AIFO. 

Připomínka akceptována částečně, 
vysvětlena. 
 
V návrhu jsou vyjmenovány identifikační 
údaje co nejpřesněji, aby bylo vyhověno 
požadavkům ÚOOÚ a předpisům na 
ochranu osobních údajů na co nejpřesnější 
výčet zpracovávaných osobních údajů. 
Nezbytnost vedení údajů v IDRR vyplývá 
z dohod s OHA MV a je jediným technicky 
schůdným řešením. Nevedení všech 
osobních údajů by mělo za následek 
nemožnost zahájit elektronizaci 
zdravotnictví a neumožnilo by přechod 
poskytovatelů na pseudonymní data a 
zrušení rodného čísla jako identifikátoru 
osoby. Nicméně v souladu s připomínkou 
byla provedena revize a byly vypuštěny 
parametry, jejichž absence nebude mít 
dramatický dopad na funkčnost systému 
autoritativního registru. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 30 se slova „, které tak budou jejich jedinými editory“ 

zrušují. 

 
Nejedná se o editory, ale o zdroje. 

Připomínka akceptována. 
Vypuštěno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 32 je poskytnutí tokenu třeba dopracovat.  

 
Kdo bude hradit případné související náklady: HW, SW a školení? 

Připomínka akceptována. 
Náklady bude hradit resort, případně MV, 
dle toho, o jaký prostředek se bude jednat a 
kdo bude prostředek vydávat, pokud tento 
prostředek vydáván bude. V textu uvedeno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Vydávání identifikačních prostředků na p. 37 je nezbytné 
dopracovat.  

 
Značná část zdravotnických záchranných služeb využívá rendez-
vous systému. Tedy s posádkou RZP často není lékař (RLP). V 
prvé řadě tedy by měly být identifikační prostředky poskytnuty 
lékařům a také posádkám RZP a RLP zdravotnických záchranných 
služeb. 

Připomínka akceptována.  
Identifikační prostředky nebudou fixovány 
pouze na lékaře, ale obecně na 
zdravotnického pracovníka. Vazba služeb 
bude navíc primárně na poskytovatele, 
který má odpovědnost za svoje 
zaměstnance, tedy služby elektronického 
zdravotnictví bude moci využívati RZP.. 
Od vydávání speciální karty ZP bylo 
nakonec upuštěno. V textu upraveno. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Nárok na poskytnutí kopie záznamů na p. 48 je nezbytné 
dopracovat.  

 

Připomínka akceptována. 
Upraveno, nosič dodá poskytovatel, který 
předává dokumentaci s právem požadovat 
přiměřenou úhradu za samotný nosič. 
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Pacient má sice nárok na informace, ale mělo by být vyjasněno, 
kdo dodá nosič a jeho typ. U flashdisků dodaných pacientem apod. 
hrozí nebezpečí napadení IS PZS škodlivým kódem.  Jedná se tedy 
o opatření k zabezpečení osobních údajů, která vzhledem k tomu, 
že budou mít dopady do výkonu práv subjektu údajů, je nutno 
alespoň v podstatném stanovit přímo zákonem. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 48 je nezbytné dopracovat zvýšenou ochranu.  

 
Psychiatrická, venerologická a gynekologická data je třeba 
chránit podle WP131 systémem uzavřených obálek; zákaz přístupu 
přes RPM nepostačuje. Nutnost stanovit zákonem je odůvodněna 
stejně jako u připomínky č. 21.  

Připomínka akceptována. 
Index ZD byl doplněn o rozlišení citlivosti: 
„příznak, zda se jedná o potencionálně 
stigmatizující ZD“. Pacient bude moci 
nastavovat pravidla k přístupu k tomuto 
indexu samostatně (zneviditelnění). Stejně 
tak bude moci vyhláška definovat jak typy 
ZD, které podléhají indexaci povinně, tak i 
ty, které budou explicitně zařazeny do 
potencionálně stigmatizující kategorie. 
Dále byly ve struktuře upřesněny i 
technické parametry vázající se k dané 
indexované zprávě, jako například její 
faktická dostupnost. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Volbu nejvhodnější varianty na p. 52 je nutné podrobit redakci. 

 
Nadpis a navazující tři odstavce jsou na jedné straně zkopírovány 
dvakrát. 

Připomínka akceptována. 
 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byly 
dotčené odstavce z věcného záměru 
vyňaty. 

 Tato připomínka je doporučující 
 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
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Na p. 54 je odstavci „Provozovatel OZZ…“ na konci je vadně 
pomlčka. 

 
Oprava chyby v psaní. 

základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla z 
kap. 2.4.4. Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA Osobní zdravotní 
záznam, POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU, 
dotčená pomlčka vyňata. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 54 odrážka „Bude certifikován ze strany NCeZ“ doplňuje o 
slova „a umožní audit dodržování podmínek certifikace.“  

 
Tato podmínka se jeví jako nezbytná. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
dotčená slova doplněna do kap. 2.4.4. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA Osobní zdravotní záznam, 
POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 54 se odrážka „Bude zaručovat mlčenlivost a důslednou 
ochranu údajů pacientů, data nebude moci poskytovat dalším 
subjektům“ doplňuje o slova „, pokud tak nestanoví právní 
předpis“. 

 
Je nutné respektovat průlomy a zavádět pouze proveditelná 
pravidla. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
dotčená slova doplněna do části 2.4.4. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA Osobní zdravotní záznam, 
POPIS VĚCNÉHO ZÁMĚRU. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Kapitolu 3.4.5. Emergentní záznam (p. 55 sq.) je nezbytné 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
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dopracovat.  

 
Kapitolu emergetního záznamu je potřeba rozšířit o podmínky, za 
kterých subjekty údajů nebudou moci zakázat vedení emergentního 
záznamu. Části věcného záměru plánují oslabit bezpečnostní 
opatření daná dalšími právními předpisy, a to by ve svém důsledku 
mohlo vést ke snížené důvěře mezi zdravotníky a pacienty. 
Konkrétně věcný záměr zasahuje do § 53 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. Jedním z opatření proti šíření 
nakažlivé choroby břišního tyfu je odevzdání průkazu pojištence 
PZS do doby, než pominou důvody pro jeho odevzdání a věcný 
záměr předpokládá, že eOP by mohl částečně nebo zcela nahradit 
povinnost předkládat průkaz pojištěnce u PZS (p. 28). Pak je 
žádoucí, aby informace o nakažlivých nemocích pacienta byla 
poskytnuta s upozorněním všem PZS, kteří poskytnou pacientovi 
zdravotní služby. Účelem musí být jednoznačně ochrana veřejného 
zdraví, tedy ochrana zdraví a života nejen samotného pacienta, 
který může být ve stavu, kdy informaci o nakažlivých chorobách 
není schopen sdělit, ale také ochrana zdraví a životů zdravotníků a 
pacientů. 

ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
v tomto smyslu upravena kap. 2.4.5. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA. 
Zákon č.258/2000 Sb., hovoří o zdravotním 
průkazu, nikoliv průkazu pojištěnce. Zápis 
vážných infekčních onemocněni do 
emergentního záznamu je nicméně 
zvažován. 
 „Struktura emergentního záznamu bude 
vycházet z datasetu European Patient 
Summary. Byla schválena  zástupci 
členských států v rámci eHealth Network a 
může být obohacena o další podstatné 
údaje o zdravotním stavu, které jsou 
nezbytné pro poskytování zdravotní péče a 
jsou aktuálně vedeny v jiných evidencích 
resortu.“ 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 56 je odrážku „Bude odkazovat standard“ nezbytné 
přepracovat.  

 
V textu je uvedena i aktuální medikace. Zde by docházelo ke 
zdvojení účelu se schvalovaným lékovým záznamem. Dále by došlo 
i k možnému střetu v registru práv a mandátu, pokud by pacient 
vyslovil opt-out u EMZ, ale nikoliv u lékového záznamu a 

Připomínka akceptována. 
Není tomu tak. Lékový záznam zůstane 
v kompetenci SÚKL, který jej bude jako 
každý jiný poskytovatel pouze indexovat 
v indexu ZD. O jeho zpřístupnění bude 
rozhodovat nadále. Nicméně připomínku 
bereme na vědomí a v rámci technické 
realizace IDRR bude zajištěno  sloučení 
evidencí práv přístupů na SÚKL s RPM. 
Do kapitoly 3. Návrh variant řešení v 
jednotlivých oblastech navrhované právní 
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obráceně.  úpravy byla v části týkající se komponent 
IDRR doplněna věta: „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.“ 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Kapitolu 3.6. Portál elektronického zdravotnictví (p. 59 sq.) je 
nezbytné dopracovat. 

 
Vzhledem k tomu, že o promítnutí článku 15 GPDR, měla by být 
mnohem více rozvedena. Jak bude Portál elektronického 
zdravotnictví zpřístupňovat pacientovi jeho zdravotnickou 
dokumentaci?  Vzhledem k tomu, že je o zvláštní úpravu práv 
subjektu údajů, je nutno je stanovit přímo zákonem. 

Připomínka akceptována. 
Text upraven i v samotném věcném záměru 
v kapitole 3 týkající se věcného řešení a 
dále potom v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace RIA. 
(Čl. 15 GDPR stanoví, že subjekt údajů má 
právo na informace o zpracování svých 
údajů /účely, kategorie zpracovaných 
údajů, příjemci, doba uložení, informace o 
jejich zdroji atd./ a právo získat kopii 
zpracovávaných osobních údajů.) 
Pacient bude mít prostřednictvím portálu 
přístup k indexu ZD a přes portál bude 
moci požádat o kopii ZD nebo o přístup do 
sdíleného úložiště eZD provozovaného 
PZS 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 63 je Registr práv a mandátů nezbytné doplnit o další obsah. 

 
RPM by měl být rozšířen tak, aby byl opravdu registrem všech 
práv a mandátů ve zdravotnictví, například zanesením dříve 
vyslovených přání pacienta, které se řídí § 36 zákona č. 372/2011 
Sb. Záznam o dříve vysloveném přání v RPM by měl pouze 

Připomínka akceptována.  
Návrh je s tímto v souladu. V RPM bude 
možné definovat mandáty, tedy i osoby 
blízké. Závažná dříve vyslovená přání 
nebudou technicky evidována v RPM, ale 
v ARP, RPM bude tyto atributy pouze 
nastavovat dle rozhodnutí pacienta. Do 
ARP byly doplněny atributy umožňující 
toto zavést: „Závažná vyslovená přání 
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informativní charakter pro pacienta a změnit by jej mohl 
oprávněný PZS, tedy praktický lékař. 

Dále by mělo být možné uvést osoby blízké, kterým si pacient 
výslovně nepřeje sdělovat informace ze strany PZS nebo naopak 
osoby, které mají mít vždy přístup k informacím zpracovávaných 
PZS, které nejsou vedeny v systému elektronického zdravotnictví. 
Došlo by tak administrativní úlevě pro zdravotníky i samotné 
pacienty.  

pacienta – odmítnutí provádění úkonů 
zdravotní péče, odmítnutí dárcovství 
orgánů a tkání“. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Kapitolu 3.8. Národní zdravotnický informační systém (p. 68 sq.) 
je nezbytné dopracovat o partii řešení stávajícího NZIS.  

 
Věcné záměr podrobně popisuje obecné principy nového 
fungování NZIS. Zcela však mlčí o osudu stávajících registrů 
NZIS. Návrh tak neobsahuje dostatečný popis dotčených 
zpracování osobních údajů, což má mj. důsledky ve vadném DPIA.  

Připomínka akceptována. 
Materiál doplněn v kapitole 3. věcného 
záměru a podrobněji v podkapitole 2.8. 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace RIA. 

 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 71 je nutno větu: „NZIS pracující dominantně s 

bezvýznamovými identifikátory jedince místo s osobními 
daty,“ přepracovat. 

 
I bezvýznamový identifikátor je identifikátor; to znamená, že z 
údajů se stávají osobní údaje. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
z dané věty v kap. 2.8. Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA Národní 
zdravotnický informační systém, části Cíle, 
kterých chceme dosáhnout, vypuštěna 
slova „místo s osobními daty“. 
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 Tato připomínka je doporučující 
 
Na p. 76 a na všechno ostatních místech se ve slovech „ochrany 
osobních a citlivých údajů“ slovo „a“ nahrazuje slovem „včetně“. 

 
Zvláštní kategorie osobních údajů jsou osobními údaji. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byl dle 
doporučení text Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace RIA. 

 Tato připomínka je zásadní 
Na p. 77 je nutné specifikovat právní důvod (v dikci GDPR: 
„právní základ“) zveřejňování či předávání údajů.  

 
Předkladatel by měl mít již ve fasi věcného záměru jasno, na 
základě jakého právního důvodu se tak bude dít. Stanovení 
právního důvodu zákonem je nezbytné. 

Připomínka akceptována. 
Předmětná část byla z věcného záměru 
vypuštěna. Nicméně již ve fázi věcného 
záměru je jasné, že osobní údaje v žádném 
případě zveřejňovány nebudou. Pokud jde 
o přístup k osobním údajům, budou 
zpřístupněny pouze na základě zákona 
oprávněným pracovníkům v  explicitně 
stanoveném rozsahu i za přesně zákonem 
stanoveným účelem. Právním základem 
zpracování tedy bude převážnou měrou 
zákon, někdy souhlas, životní zájem či 
oprávněný zájem správce. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 77 se za slova: „Otevřená data jsou definována“ vkládají 
slova „podle zákona o svobodném přístupu k informacím“.  

 
Předkladatelem zmiňovaná definice není obecná (doktrinální), a 
proto je nutné uvést její zdroj. Navíc gestor této právní úpravy 
slíbil připomínkovému místu změnu této definice. 

Připomínka akceptována. 
Vzhledem k úpravám provedeným na 
základě akceptace připomínky MO a 
ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury 
věcného záměru s čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel Vlády ČR byla 
dotčená slova doplněna do části 2.8.2 
Zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA 
Zpřístupňování údajů z NZIS a koncepce 
otevřených dat. 
MZ uspořádá odbornou diskuzi ohledně 
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definování pojmu „otevřená data“ za účasti 
ÚOOÚ, ÚZIS ČR a MV při přípravě 
paragrafového znění návrhu zákona. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 78 je nutné doplnit novou odrážku.  

 
Subjekty vyžadující informace ke zpracování z jiného právního 
důvodu, než je plnění právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR) by měly vždy posoudit vlivu na ochranu osobních údajů 
podle článku 35 GDPR. 

Připomínka akceptována jinak.  
Předmětná část vypuštěna. Osobní údaje 
budou zpracovávány a poskytovány pouze 
na základě zákona, tj. žadatel o ně může 
požádat jenom na základě čl. 6 odst. 1 
písm. c) GDPR.  
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na p. 79 se slova „například NRPZS“ nahrazují slovy „zejména 
oficiální statistické výstupy ÚZIS“.  

 
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje: 

a) identifikační údaje poskytovatelů zdravotních služeb v rozsahu 
uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb,  

b) adresu sídla poskytovatelů zdravotních služeb, adresu místa 
nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní a 
komunikační údaje poskytovatele, například adresu elektronické 
pošty, dále technické údaje pro elektronickou komunikaci 
(kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb elektronického zdravotnictví), identifikátor datové 
schránky, 

Připomínka neakceptována.  
Předmětná část vypuštěna. Zveřejňování 
údajů o PZS bude podléhat stejnému 
režimu, jaký byl zaveden zákonem o 
zdravotních službách. Dle § 74 odst. 3 
písm. a) bodu 1 tohoto zákona se 
nezveřejňuje adresa místa trvalého nebo 
hlášeného pobytu a datum narození fyzické 
osoby vedené v tomto registru. V případě 
schválení doplnění registru o další údaje na 
základě novely zákona o zdravotních 
službách (sněmovní tisk č. 139/2018) 
nebude zveřejňován rovněž stejnopis 
rozhodnutí o udělení oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb a jeho 
změn. 
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c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh 
zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název 
zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až i) zákona o 
zdravotních službách, a to pro každé místo poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 
zákona o zdravotních službách, 

j) statut centra vysoce specializované péče, 

k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Je-li poskytovatelem zdravotních služeb člověk, jsou to všechno 
osobní údaje. Je vyloučeno, aby byly otevřeny; debatovat lze pouze 
o tom, které budou zveřejněny. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Kapitolu 4.2.1. Soulad s ústavním pořádkem ČR Ústavní soud (pp. 
94–95) je nezbytné dopracovat.  

 
Předkladatel se musí mnohem podrobněji vypořádat s jednotlivými 
body nálezu ústavního soudu. 

Připomínka akceptována. 
Kapitola dopracována. Byl vložen 
následující text. 
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 
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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 
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 
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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 
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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. 

 Tato připomínka je zásadní 
 
Na pp. 110–119 a 124 až 136 je DPIA nezbytné přepracovat.  

 
Posouzení vlivu zamýšleného zpracování na ochranu osobních 
údajů podle článku 35 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů bylo vypracováno a předloženo jako společné s posouzením 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí; pro 
posouzení v záběru čl. 35 obecného nařízení a k naplnění § 10 
návrhu zákona o zpracování osobních údajů byla vypracována 
obsáhlá tabulka ve formátu XLS. Navzdory nepopiratelné 

Připomínka akceptována.  
DPIA bylo vypuštěno a nahrazeno 
obecným posouzením stávajícího stavu a 
celkových dopadů návrhu VZZ na subjekty 
údajů. Text byl dále upraven dle 
připomínek ÚOOÚ a návrhů předložených 
v rámci konzultace dne 8. 2. 2019 a dále 
dopracován dle návrhů ÚOOÚ ze dne 24. 
2. 2019 a 13. 3. 2019. Postavení a úkoly 
ÚZIS ČR ve vztahu k EMZ a IZD budou 
stanoveny zákonem. 
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důkladnosti zpracování není výstup z této významné součásti 
legislativních prací uspokojivý. Je tomu tak v důsledku zvoleného 
přístupu, který je v pravém slova smyslu „technicistní“ a je navíc 
zatížen dvěma závažnými metodickými vadami: první je posunutí 
významu pojmů, nad nimiž jinak panuje poměrně široká 
společenská shoda a druhou skutečnost, že posouzení nepřihlíží 
k podstatě a smyslu ochrany osobních údajů a opomíjí explicitní z 
hodnocení dopadů do soukromí lidí v širším záběru. Obě vady 
mají systémové důsledky a vedou k tomu, že výsledek prací není 
přijatelný. 

Projevem první vady je např. teze „cílovým stavem je provoz 
zabezpečených databází, ve kterých nejsou vedeny osobní údaje v 
otevřené formě a kde je záznam konkrétní osoby určen 
bezvýznamovým identifikátorem fyzické osoby, nikoliv, tak jak 
tomu bylo doposud prostřednictvím rodného čísla“. Zde se 
charakter jedné nebo několika málo položek nesprávně používá 
jako atribut celého datového souboru. 

Jiným projevem je používání termínu „identifikační (osobní) 
údaje“ pro rozsáhlou skupinu údajů popisných a současně 
neidentifikačních a dokonce též údajů vypovídajících o transakcích 
(ARP, ARZP, eZD). 

Ještě závažnější je ovšem interpretace práv subjektu údajů ve 
vztahu k zakládanému zpracování osobních údajů: „Posouzení 
dopadu na subjekty údajů bylo stanoveno na základě vyhodnocení 
dopadu na hlavní práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování 
osobních údajů, kterými jsou: a) ohrožení života, b) ohrožení 
zdraví, c) majetková újma, d) zásah do osobnostních práv a 
svobod. Celkový dopad na subjekt údajů byl kalkulován na 
základě váhy jednotlivých typů újmy, kdy jednotlivá práva mají 
přiřazen koeficient od nejvyššího (4) pro ohrožení života jako 
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nejvýznamnějšího zásahu do práv subjektu údajů až po nejnižší (1) 
pro zásah do osobnostních práv a svobod.“ Práva uvedená pod 
písmeny a) až c) jednoduše nejsou právy dotčenými posuzovaným 
zpracováním osobních údajů. Např. z vedení ARP neplyne ani 
ohrožení života subjektů údajů, ani ohrožení jejich zdraví. 
Předkladatel měl zřejmě na mysli dopad na subjekty údajů obecně, 
a navíc za situace, kdy by posuzované zpracování nebylo 
prováděno. Posoudit dopady do oprávnění lidí lze přitom 
jednoduše a přímo na základě normativního textu. Jednu ze 
základních záruk má mj. poskytnout právě předkládaná 
legislativní úprava. 

Okrajově sem patří i výroky typu: „Osobní data jsou tedy 
využívána pouze na primární úrovni záznamů NZIS, následné 
analýzy a jakékoli prezentace již s osobními daty nepracují“, které 
navrhované řešení propagují a v zájmu toho hodnotícím 
vyjádřením snižují význam a dosah zpracování osobních údajů.  

Za projev první vady, popř. samostatnou vadu, je třeba považovat 
zvolený přístup k určení (popisu) „opatření na podporu práv 
subjektů údajů“. Obsah jednotlivých polí nevychází z koncepčního 
rámce v kapitole 3.1, resp. je s ním v rozporu. Například již 
v prvním řádku vztahujícím se k ARP je uvedeno: „Subjekt údajů 
bude mít dále právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 
GDPR, právo na opravu svých osobních údajů a omezení jejich 
zpracování“, aniž by kdekoli v dokumentu bylo řešeno, jakým 
způsobem bude takové právo reálně vykonáváno a jaké důsledky 
bude jeho uplatnění v jednotlivých případech mít vůči zdrojovým 
registrům nebo dalším zdrojům osobních údajů, např. 
zdravotnická dokumentace.  

U druhé vady je jejím prvním projevem to, že nejsou vzaty v úvahu 
(přinejmenším explicitně) přímé „dopady“ na lidi, jak v roli 
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subjektů údajů, tak v rolích jiných. Exemplární je příklad 
identifikace pacientů v kontaktech s poskytovateli zdravotní péče. 

Opominuta je skutečnost podstatného rozšíření operací zpracování 
osobních údajů, které má být dosahováno systémově a 
systematicky: zmnožením zpracovatelských instancí počínaje a 
násobným zpracováním týchž osobních údajů (položek) konče. 

ÚOOÚ nemůže pominout ani skutečnost, že rozsah oprávnění 
subjektů údajů je v tabulce popsán nesprávně; v mezích zmocnění 
stanovených v článku 23 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů jsou v již existujících zákonech a budou rovněž v zákonech, 
jež budou přijaty k naplnění koncepčních záměrů elektronizace 
zdravotnictví, oprávnění subjektů údajů jako je právo na přístup a 
právo na opravu upravena přinejmenším zčásti speciálně.  

V důsledku toho je bezpředmětné posuzovat navržená technická a 
organizační opatření, byť se jeví obecně vhodná a účinná pro 
zabezpečení. Na p. 112 rovněž chybí určení, zda kromě ARZP, 
ARPZS a ARP nebude ÚZIS i v případě IZD a EMZ v pozici 
společného správce s PZS, neboť stát garantuje neustálou 
dostupnost těchto záznamů, umožňuje jejich přenos atd. Subjekty 
údajů, ve vztahu k elektronickému zdravotnictví, musí jednoznačně 
vědět, od jakých správců na straně státu a soukromých subjektů 
mohou požadovat informace a plnění práv dle obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. 

Úřad pro zahraniční styky a 
informace 

  

legislativa@uzsi.cz 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
Úřad pro zahraniční styky a informace vítá, že předkladatel v 

Připomínka akceptována. 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění 
bezpečnosti budou zmíněny 
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rámci z hodnocení dopadů návrhu na bezpečnost nebo obranu státu 
reflektuje zvýšenou ochranu údajů týkajících se určitých osob a 
státních orgánů. Podotýkáme však, že způsob, jakým bude tato 
ochrana v praxi zajišťována, musí být blíže upraven, a to závazně 
pro všechny dotčené subjekty; toho však nelze dosáhnout v rámci 
právního předpisu, neboť tyto záležitosti jsou utajovanými 
informacemi. 
 
S ohledem na tyto skutečnosti proto žádáme, aby návrh právní 
úpravy elektronizace zdravotnictví od počátku (tj. již ve stádiu 
věcného záměru) předjímal existenci specifických pravidel 
zajišťujících ochranu zpravodajských služeb a dalších 
bezpečnostních sborů a jejich příslušníků - zvláštních postupů k 
utajení a zajištění bezpečnosti osob a příslušných státních orgánů, 
jakož i zmocnění pro vládu k úpravě těchto postupů. Jde o 
obdobné řešení, jež je v souvislosti s elektronizací veřejné správy 
použito v řadě platných zákonů upravujících jednotlivé oblasti (viz 
například ustanovení § 167e zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění; § 127a zákona č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení; § 25 odst. 8 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; či § 27b zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). 

v paragrafovém znění i v důvodové zprávě 
k němu. 
 

 Tato připomínka je zásadní 
 
V této souvislosti rovněž žádáme o odpovídající součinnost v 
rámci dalších fází věcné i legislativní přípravy elektronizace 
zdravotnictví tak, abychom mohli včas rozpoznat otázky a oblasti, 
jež bude nutné v uvedených zvláštních postupech upravit, a 
připravit odpovídající řešení. 

Připomínka akceptována.  
V další fázi příprav paragrafového znění 
budou probíhat pracovní setkání, resp. 
konzultační setkání i v této oblasti. 

 
V Praze dne 22. března 2019                                                                                                         

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


	 Resort 
	Připomínky 
	Vypořádání 
	Do kap. 1.1. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, byly doplněny následující předpisy:
	Do kap. 1.1. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, byly doplněny uvedené předpisy.
	Vzhledem k úpravám provedeným na základě akceptace připomínky MO a ÚOOÚ týkajícím se souladu struktury věcného záměru s čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel Vlády ČR byl vložen do kap. 2.7.2. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA Práva a povinnosti subjektů (zdravotníků a pacientů) při sdílení údajů o zdravotním stavu – REGISTR PRÁV A MANDÁTŮ text: „Definovat editory a uživatele s právem čtení“. 
	Str. 22 - požadavky na právní úpravu – třetí odrážka
	Str. 22 - požadavky na právní úpravu – sedmá odrážka
	Str. 23 - Autoritativní údaje vedené v ARPZS stanovené zákonem 
	Str. 25 – tabulka č.2 – sloupec Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), kolonka aktuální stav






