
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Zákon o elektronizaci zdravotnictví 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. 
října 2019, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a 

fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za 
elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí rozhodnutí 

2011/890/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7460)  
(Text s významem pro EHP)   

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., 
odst., písm., bod, 

apod.) 
Obsah 

 38 Ministerstvo 

(1) Orgánem státní 
správy v oblasti elektronického 
zdravotnictví je ministerstvo.  

(2) Ministerstvo v 
oblasti elektronizace zdravotnictví 

a) provádí koncepční, strategické a 
programové řízení elektronizace 
zdravotnictví, 

b) zajišťuje řízení procesů 
standardizace elektronického 
zdravotnictví, 

c) vydává a stanovuje standardy 
elektronického zdravotnictví  a 
zveřejňuje je ve Věstníku 
Ministerstva zdravotnictví a na 
internetových stránkách 
ministerstva, 

d) vydává resortní podpisové 
certifikáty pro zaručené 
elektronické podpisy a  resortní 
systémové  certifikáty pro 
přístup k Integrovanému 
datovému rozhraní a 

e) provádí kontrolní činnost. 

(3) Ministerstvo je 
členem sítě pro elektronické 
zdravotníctví, jež spojuje orgány 
členských států Evropské unie 
odpovědné za elektronické 
zdravotnictvíX). 

Celex: 32019D1765 

____________ 

x) čl. 3 Prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. 

32019D176
5 

Článek 3 
Členství v síti 

pro 
elektronické 
zdravotnictví 

 
bod 1 čl. 3 
 

1. Členy sítě pro 
elektronické zdravotnictví 
jsou orgány členských států 
odpovědné za elektronické 
zdravotnictví, jmenované 
členskými státy zapojenými 
do sítě pro elektronické 
zdravotnictví. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKX3G)



Stránka 2 (celkem 2) 

října 2019, kterým se stanoví 
pravidla pro zřízení, řízení a 
fungování sítě vnitrostátních orgánů 
odpovědných za elektronické 
zdravotnictví a zrušuje prováděcí 
rozhodnutí 2011/890/EU (oznámeno 
pod číslem C(2019) 7460).  

 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019D1765 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 
22. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, 
řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů 
odpovědných za elektronické zdravotnictví a zrušuje 
prováděcí rozhodnutí 2011/890/EU (oznámeno pod 
číslem C(2019) 7460)  
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