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IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 19. 8. 2020 (č.j. 
MZDR 34286/2020/LEG), s termínem dodání stanovisek do 16. 9.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstva   
MF  
 

  

 
 
 
 

Požadujeme explicitně uvést, že veškeré finanční 
nároky budou hrazeny v rámci prostředků 
stanovených příslušné kapitole zákonem o státním 
rozpočtu na příslušný rok bez nároku na 
dodatečné navyšování. Připomínáme, že peníze z 
Evropských strukturálních a investičních fondů 
nebude Česká republika dostávat stále. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
doplněna takto: 
 
„Veškeré finanční nároky budou hrazeny v rámci 
prostředků stanovených v příslušné kapitole zákonem o 
státním rozpočtu na příslušný rok bez nároku na dodatečné 
navyšování.“. 
 
Obdobně byla též doplněna důvodová zpráva. 
 

Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s 
jakýmkoliv navýšením počtu míst, resp. objemu 
prostředků na platy v kapitole 335 (Ministerstvo 

Připomínka akceptována jinak. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
doplněna takto: 
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zdravotnictví). Personální pokrytí nových agend v 
rámci elektronizace zdravotnictví je potřeba 
zajistit optimalizací a racionalizací agend 
současných, zjednodušením procesů, slučováním 
věcně příslušných útvarů, případně 
prostřednictvím utlumování jiných méně 
významných agend. Uvádíme, že aktuální 
neobsazenost státních zaměstnanců v ústředním 
orgánu Ministerstvo zdravotnictví činí 47 míst, tj. 
více než 14 % (místa hrazená z EU prostředků 
nejsou zahrnuta). Z výše uvedených důvodů 
požadujeme do všech relevantních částí materiálu 
včetně návrhu usnesení vlády explicitně uvést, že 
změny související s přijetím návrhu citovaného 
zákona budou realizovány bez nároku na zvýšení 
personálních kapacit a objemu prostředků na platy 
kapitoly 335 (Ministerstvo zdravotnictví). 

Tato připomínka je zásadní. 

 
„Vzhledem k tomu, že návazně na postupný náběh 
účinnosti zákona bude i obsazování jednotlivých níže 
uvedených pozic postupným. Jejich finanční zabezpečení z 
prostředků státního rozpočtu pak bude součástí vyjednávání 
o státním rozpočtu pro resort zdravotnictví pro příslušný 
kalendářní rok.“. 
 
Obdobně byla též doplněna důvodová zpráva. 
 
Do RIA doplněna tabulka, v níž jsou specifikovány 
požadavky na navýšení služebních míst. 
 
 

K části čtvrté a páté - do důvodové zprávy 
požadujeme doplnit dopady na výkon agendy a 
rozpočet Celní správy České republiky. Dle 
návrhu zákona bude pokuty za přestupky vybírat a 
vymáhat celní úřad. Podle § 8 odst. 2 zákona č. 
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
platí, že obecným správcem daně podle správního 
řádu, který vykonává správu placení peněžitých 
plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem 
státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů 

Připomínka akceptována jinak. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 41 byla doplněna o tento 
text: 
 
 „Podle § 8 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, platí, že obecným správcem daně podle 
správního řádu, který vykonává správu placení peněžitých 
plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního 
rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků, je celní úřad. Příslušnost celního 
úřadu k vybírání a vymáhání pokut není důvodné stanovit 
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územních samosprávných celků, je celní úřad. 
Považujeme za nutné, aby k dotčené nové 
působnosti Celní správy ČR proběhla minimálně 
doplňující konzultace ve věci předpokládaných 
budoucích vynaložených nákladů na straně Celní 
správy ČR. Návrh není v této rovině řádně 
podložen a v této věci neproběhla žádná předchozí 
diskuse. Požadujeme doplnění důvodové zprávy, 
případně Hodnocení dopadů regulace (RIA), o 
řádové vyčíslení odhadu počtu pokut, které celní 
úřady budou vybírat a vymáhat. Je zřejmé, že 
návrh je v neprospěch Celní správy ČR a 
vzhledem k množství možných ukládaných sankcí 
dojde opět k dalšímu zatížení celních úřadů. Po 
výše uvedené diskusi je nutné zvážit, zda bude 
požadováno navýšení pracovních (civilních) míst 
pro zajištění výběru a vymáhání této kompetence, 
případně alespoň bude uvedeno, že nelze vyloučit 
jisté navýšení personálních nákladů na straně 
Celní správy ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

odlišně od obecné právní úpravy, v případě navrhované 
právní úpravy tedy uložené pokuty vybírá a vymáhá celní 
úřad. Z hlediska dopadů na výkon agendy a rozpočet Celní 
správy České republiky nelze zcela vyloučit eventuální 
navýšení personálních nákladů v souvislosti s nutností 
navýšení pracovních (civilních) míst pro zajištění výběru a 
vymáhání této kompetence. V tuto chvílí však není možné 
odhadnout počet pokut, které by měly celní úřady v této 
souvislosti vybírat a vymáhat. Nepředpokládá se významný 
nárůst porušování povinností stanovených tímto zákonem, 
resp. významný nárůst ukládání pokut.“. 
 
 

Důvodová zpráva, 1.Část I., bod 2. E, druhý 
odstavec - v důvodové zprávě je uvedeno, že v 
zákoně je explicitně stanoven účel zpracování 
osobních údajů, kterým je „zejména splnění … 
celospolečenských potřeb kladených na rezort 
zdravotnictví“. V důvodové zprávě v Obecné části 
I, bod 8 písm. f) je přitom rovněž uvedeno, že 
účelem zpracování je „identifikace pacientů a 

Připomínka akceptována 
 
Do návrhu zEZ, a to do části společné pro kmenové 
zdravotnické registry, vloženo ustanovení v tomto smyslu: 
 
Kmenové zdravotnické registry slouží k identifikaci 
pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a 
zdravotnických pracovníků a k vedení jednoznačných, 
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zdravotnických pracovníků“. Zákon je však 
formulován tak, že účel zpracování z něj lze pouze 
nepřímo dovodit. Další účely zpracování, které 
důvodová zpráva uvádí (např. předávání informací 
mezi poskytovateli), ze zákona zjistit nelze. 
Požadujeme účel zpracování v důvodové zprávě 
sjednotit a v zákoně lépe vyspecifikovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

aktuálních a platných údajů o nich. 
V návaznosti na to byla doplněna důvodová zpráva. 
 

Důvodová zpráva - Část I. bod 8 písm. c) - v 
důvodové zprávě je uvedeno, že zákon stanoví 
účel zpracování osobních údajů. Zákon je však 
formulován tak, že účel zpracování z něj lze pouze 
nepřímo dovodit. Požadujeme účel zpracování v 
důvodové zprávě sjednotit a v zákoně lépe 
vyspecifikovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Viz vypořádání připomínky výše. 

Důvodová zpráva - Část I. bod 8 písm. f) - 
právním důvodem pro zpracování osobních údajů 
má být čl. 9 odst. 2 písm. g) a j). Vzhledem k 
účelům uvedeným v důvodové zprávě by byl 
vhodnějším základem čl. 9 odst. 2 písm. h), i), j) 
GDPR. Současně vzhledem k tomu, že veřejný 
zájem je pojem neurčitý, v důvodové zprávě by 
měl být specifikován a prokázán. Požadujeme 
upravit výčet právních základů zpracování na 
písm. h), i) a j) článku 9 odst. 2 GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
V důvodové zprávě je v části I. bod 8 písm. f) písařská 
chyba. Text byl upraven takto: Právním základem pro 
úpravu zpracování osobních údajů v kmenových registrech 
v zákoně o elektronizaci zdravotnictví je článek 9 odst. 2 
písm. h) až j) GDPR: 
 
Zároveň se v důvodové zprávě upřesňuje vysvětlení 
„veřejného zájmu“. 
 
Veřejný zájem ve smyslu výše uvedených písmen čl. 9 
nařízení lze pro účely zákona o elektronizaci zdravotnictví 
uvézt jako zájem na zajištění kvalitních zdravotních služeb, 
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které budou dostupné, a na zajištění udržitelného 
zdravotnictví, což mimo jiné vede též k podpoře funkčnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění. Takto uvedený 
veřejný zájem se v rámci návrhu zákona projevuje v právní 
úpravě kmenových registrů, jejichž cílem je, aby údaje 
obsažené v systému byly správné a v reálném čase 
dostupné. Poskytovatelům zdravotních služeb kmenové 
registry umožní rychlou identifikaci pacienta, a to zejména 
pro účely první registrace u registrujícího poskytovatele 
zdravotních služeb s možností zjistit z registru údaj o 
aktuálním registrujícím poskytovateli pacienta. Zákon o 
elektronizaci zdravotnictví dále umožní rychlejší předávání 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě, 
jejích částí či informací z ní prostřednictvím služby 
výměnných sítí. Čas ušetřený administrací tak 
poskytovatelé budou moci využít pro zkvalitnění 
poskytované zdravotní péče a času věnovanému pacientovi. 
Veřejným zájmem, který návrh zákona o elektronizaci 
zdravotnictví též sleduje, je ochrana veřejného zdraví, která 
je v návrhu zákona vyjádřena např. prostřednictvím 
možnosti orgánů ochrany veřejného zdraví využívat údaje 
z kmenového registru poskytovatelů zdravotních služeb a 
kmenového registru pacientů za účelem výkonu státní 
správy podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
Pro úplnost informace doplňujeme: 
Definice „veřejného zdraví“ je v širším smyslu, než je 
chápána v rámci „zdravotnických“ právních předpisů  – dle 
R 45 GDPR : vykládáno ve smyslu definice v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 11), 
totiž jako veškeré prvky týkající se zdraví, zejména 
zdravotní stav včetně nemocnosti a zdravotního postižení, 
determinanty ovlivňující tento zdravotní stav, potřeby 
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zdravotní péče, prostředky přidělené na zdravotní péči, 
poskytování zdravotní péče a její všeobecná dostupnost, 
výdaje na zdravotní péči a její financování a příčiny 
úmrtnosti.1 
 

Důvodová zpráva v čl. I. Obecná část bodu 2 
písm. E) a v čl. I Obecná část bodu 2 písm. E) 
podbod 8) - důvodová zpráva v čl. I. Obecná část 
bodu 2 písm. E) a v čl. I Obecná část bodu 2 písm. 
E) podbod 8) uvádí, že v právní úpravě bude 
explicitně stanovený účel zpracování. Navrhovaná 
právní úprava však účel zpracování explicitně 
neuvádí a účel zpracování je tak možné pouze 
dovodit, přičemž zároveň se jedná o zpracování 
velkého množství osobních údajů (včetně 
citlivých ve smyslu čl. 9 GDPR). Vzhledem k 
rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich 
povaze, se navrhuje doplnit do § 1 ustanovení 
upravující účel zpracování osobních údajů, který 
by však neměl být obecný, ale právě s odkazem na 
povahu osobních údajů explicitní. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována jinak 
 
Viz výše vyhodnocení připomínky „Důvodová zpráva, 
1.Část I., bod 2. E, druhý odstavec“. 
 
Dále uvádíme, že tato připomínka je v rozporu 
s připomínkou č. 4, kde je uveden požadavek „účel 
zpracování v důvodové zprávě sjednotit a v zákoně lépe 
vyspecifikovat“. Není tedy zřejmé, proč se připomínka 
opakuje, a to s požadavkem na doplnění konkrétního 
ustanovení, aniž by bylo uvedené konkrétní požadované 
znění. Připomínka je tak neurčitá. (viz čl. 8. odst. 6 v 
návaznosti na čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády).  
 

Důvodová zpráva: Čl. I Obecná část bod 2 písm. 
E) podbod 8) - v čl. I Obecná část bod 2 písm. E) 
podbod 8)  důvodové zprávy je uvedeno, že zákon 
stanovuje dobu uložení osobních údajů (k tomu 

Připomínka neakceptována 
 
Za účelem zpracování, kterým je identifikace poskytovatele 
zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka i pacienta, 
je zvolena lhůta obdobná lhůtám základních registrů, což je 

 
1 Jak implementovat Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, JUDr. Radek Policar, Ing. Milan Blaha, Ph.D.,RNDr. Daniel 
Klimeš, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR(Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2)vydání první.ISBN knižního vydání: 978-80-
85047-55-4ISBN online vydání: 978-80-85047-54-7.    
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viz § 7 zákona), nicméně důvodová zpráva 
neuvádí (ani v obecné, ani ve zvláštní části), z 
jakého důvodu je doba uložení 50 let. Je třeba 
počítat nejen s ochranou osobních údajů, ale 
rovněž s případnou postmortální ochranou dle 
občanského zákoníku. Stanovená doba uložení 
může ve své podstatně být v rozporu se 
základními zásadami zpracování osobních údajů 
dle čl. 5 GDPR. Požadujeme uvést odůvodnění 
takto dlouhé doby uložení a zveřejnění 
provedeného DPIA. Případně dobu uložení 
přiměřeně zkrátit. 

Tato připomínka je zásadní. 

rovněž uvedeno v důvodové zprávě. 
(jedním z důvodů jsou i lhůty uchování zdravotnické 
dokumentace až 100 let) 

Důvodová zpráva uvádí, že zpracování osobních 
údajů v kmenových registrech bude probíhat na 
základě právního titulu dle čl. 9 odst. 2 písm. g) a 
j) GDPR. Nesouhlasíme s těmito závěry. Dle 
našeho názoru je vhodnějším titulem čl. 9 odst. 2 
písm. h) případně čl. 9 odst. 2 písm. i). V případě 
písm. h) stavíme svůj názor především na tom, že 
cílem je poskytovat zdravotní a sociální péči v 
určité kvalitě se zabezpečením zdrojů (včetně 
lidských) včetně řízení služeb a systémů této péče. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „veřejný 
zájem“, se kterým písm. g) pracuje, je pojmem 
neurčitým, musí v takovém případě být tento 
pojem v důvodové zprávě rozklíčován a musí být 
jasně prokázáno, že shromažďování údajů v 
kmenových registrech je veřejným zájmem. V 

Připomínka akceptována – viz výše přip. „Důvodová 
zpráva, 1.Část I., bod 2. E, druhý odstavec“ 
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opačném případě musí dojít ke změně právního 
titulu. Obdobné platí pro písm. j) a archivování ve 
veřejném zájmu. 

Tato připomínka je zásadní. 
§ 6 odst. 2 poznámka pod čarou na zákon č. 
110/2019 Sb. - § 6 odst. 2 poznámka pod čarou na 
zákon č. 110/2019 Sb. Tento zákon je ve své 
podstatě spíše technickou normou, která provádí 
některá ustanovení unijního předpisu zabývajícího 
se zpracováním osobních údajů. Změnit 
poznámku pod čarou na: 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). 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Do poznámky pod čarou bylo doplněno 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). 
 

 § 14 – přidělení identifikátoru pacienta, je 
uvedeno, že provádí MZ – jak se o tom pacient 
dozví, je to s jeho souhlasem, bude s tím pacient 
dále pracovat, jak se ho tato skutečnost dotkne? 
Požadujeme vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována – vysvětleno 
 
Návrh zákona stanovuje, že pacientovi, vedenému 
v Kmenovém registru pacientů, bude podle § 12 odst. 2 
přidělen identifikátor při zápisu do tohoto registru. Tento 
identifikátor bude přidělován bez souhlasu pacienta. 
Pacient se může dozvědět, jaký identifikátor mu byl 
přidělen přístupem do Kmenového registru pacientů 
v souladu s § 10 odst. 1 písm. b), a to prostřednictvím 
Portálu elektronického zdravotnictví s využitím prostředků 
elektronické identifikace (e-občanka). Podle návrhu zákona 
o EZ pacient svůj identifikátor nepotřebuje pro aktivní 
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využití, např. pro prokázání se u lékaře. 
Dále má pacient podle § 44 právo na výpis z Integrovaného 
datového rozhraní, který vydává kontaktní místo veřejné 
správy.  
Identifikátor bude sloužit k identifikaci pacienta 
v elektronickém zdravotnictví, tj. i ve zdravotnické 
dokumentaci vedené v elektronické podobě, a rovněž při 
vedení zdravotnické dokumentace v listinné podobě. 
Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a 
pořizovat si její kopie nebo výpisy (viz § 65 odst. 1 a 66 
odst. 4 zákona č. o zdravotních službách). I tak má tedy 
možnost seznámit se se svým ID. 
Identifikátor bude z počátku existovat vedle rodného čísla, 
které postupem času (v návaznosti na úpravu 
připravovanou MV týkající se upuštění od používání 
rodných čísel) nahradí.  
 
Identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického 
pracovníka je podle návrhu zákona bezvýznamovým 
identifikátorem, který je jedinečný ve vztahu 
k jednotlivému zdravotnickému pracovníkovi nebo 
pacientovi, tj. jde o identifikátor, ze kterého nelze vyčíst 
údaj o osobě, které byl přidělen, jako např.  datum narození 
nebo pohlaví dané osoby, které lze vyčíst z rodného čísla 

 § 25, odst. 2 – je poskytovatel oprávněn nebo 
spíše povinen využívat služby vytvářející důvěru 
podle odstavce 1? Požadujeme zdůvodnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Ustanovení upraveno tak, aby bylo zřejmé, ve kterých 
případech je poskytovatel oprávněn využívat služby 
vytvářející důvěru a kdy je tak povinen. 
 
Ve smyslu uvedené úpravy byla též doplněna důvodová 
zpráva: 
Odstavec 2 specifikuje způsob využití resortních služeb 
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vytvářejících důvěru. Tyto služby podle písm. a) může 
využívat poskytovatel zdravotních služeb nebo 
poskytovatel sociálních služeb poskytujících zdravotní 
služby bez oprávnění, a to pro vedení zdravotnické 
dokumentace. V zákoně o zdravotních službách budou jeho 
novelou, která je součástí zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci 
zdravotnictví, stanoveny povinné náležitosti zdravotnické 
dokumentace v elektronické podobě.  Pro tento případ se 
zakotvuje oprávnění, neboť ve smyslu zákona o 
zdravotních službách (jeho novely) je možné využívat i 
kvalifikované prostředky vydávané na základě zákona. 
Služby vytvářející důvěru je podle odst. 2 písm. b) povinen 
využívat poskytovatel zdravotních služeb nebo 
poskytovatel sociálních služeb poskytujících zdravotní 
služby bez oprávnění k přístupu k  integrovanému 
datovému rozhraní 
 

 § 32 – kde je popsán způsob udělování a 
odvolávání souhlasů pacienta, odkaz na právní 
předpis, požadujeme vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Způsob je popsán přímo v § 32 a dále v § 33. 
 

 Důvodová zpráva, str. 34 - při zavádění 
elektronizace ve zdravotnictví lze očekávat rovněž 
vygenerování určité úspory ve výdajích tohoto 
systému. Doporučujeme proto uvést alespoň její 
hrubý odhad. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Důvodová zpráva doplněna v tomto smyslu: 
 
Za předpokladu, že by byly využívány pouze resortní 
identitní prostředky (o čemž lze mít důvodné pochybnosti; 
jako alternativní možnost zůstane komerční nabídka 
takových služeb), dojde k poklesu podnikatelských aktivit 
pro poskytovatele komerčních služeb, v oblasti 
certifikačních služeb v předpokládaném poklesu tržeb ve 
výši cca 84 milionu Kč ročně (kvalifikovaný odhad 
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210 000 uživatelů a 400 Kč za službu ročně).  U 
poskytovatelů zdravotních služeb však dojde v důsledku 
využité bezplatného využívání systému výměnných sítí k 
dalším možným úsporám.  
 

 § 2 navrhujeme rozdělit do 2 ustanovení, protože 
by jeden paragraf měl mít nejvýše 6 odstavců.   
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 § 22 odst. 2 - ustanovení je nepřehledné. Zejména 
to platí o písmenu b). Je třeba napsat, co kdo 
zapisuje, nikoliv co nezapisuje. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 § 47 písm. c) - máme pochybnosti o tom, zda je 
účelné psát do zákona ustanovení, jehož účinnost 
nastane za více než 10 let. Pokud předkladatel na 
návrhu trvá, měl by ho podrobněji zdůvodnit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětlení: 
Ustanovení bylo do zákona zpracováno, vzhledem k tomu, 
že zákon reflektuje stávající procesy probíhající ve 
zdravotnictví; je nezbytné pro některá jeho ustanovení 
stanovit dostatečnou legisvakanční lhůtu, a to zejména 
s ohledem na stav informačních systémů u oprávněných 
osob, především u poskytovatelů zdravotních služeb. Doba 
do nabytí účinnosti předmětných ustanovení dává časový 
prostor dotčeným subjektům připravit se na naplnění 
zákonných povinností. 
Z tohoto důvodu byla účinnost dotčených ustanovení 
odsunuta, a to ve třech fázích, poslední na 10 let.  
 

 § 2 odst. 4 - Doporučujeme doplnit za 
„kmenových zdravotnických registrech“  slova 
„podle tohoto zákona“, protože zde je první místo, 
kde se o registrech hovoří, ale jejich úprava 
následuje až v § 15 a násl. návrhu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Doplnění nepovažujeme za nutné, protože jde o 
problematiku upravovanou právě tímto zákonem. 
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 § 5 odst. 2 písm. e) - jelikož se jedná o výčet 
pokračující dalšími písmeny, doporučujeme 
zakončit text čárkou a vypustit spojku „a“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ustanovení opraveno. 
 

 § 7 odst. 3 písm. b) - doporučujeme upravit 
slovosled v ustanovení takto: 
„ b) kmenové údaje v Kmenovém registru 
zdravotnických pracovníků po dobu 50 let ode dne 
úmrtí zdravotnického pracovníka, o němž jsou 
údaje vedeny, nebo ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o jeho prohlášení za mrtvého,“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ustanovení opraveno. 
 

 § 7 odst. 3 poslední věta - doporučujeme 
specifikovat v § 7 subjekt odpovědný za 
odstranění informací z Integrovaného datového 
rozhraní; vzhledem k tomu, že ministerstvo může 
podle § 6 odst. 2 pověřit výkonem svých práv a 
povinností statistický úřad, navrhujeme tuto 
formulaci: 
 
„Ministerstvo zajistí, že po uplynutí této doby jsou 
informace z Integrovaného datového rozhraní bez 
zbytečného odkladu odstraněny.“ 

 
Tato připomínka je doporučující. 

Poslední věta § 7 odst. 3 byla v návaznosti na vypořádání 
mezirezortního připomínkového řízení z návrhu zákona 
vypuštěna. 
 

 Důvodová zpráva v čl. I. Obecná část bodu 2 
písm. E)  - Důvodová zpráva v čl. I. Obecná část 
bodu 2 písm. E) uvádí, že: „Nastavením pravidel v 
zákonem tak bude plně zajištěna ochrana 
soukromí a osobních údajů“. Nejedná se o přesné 
vyjádření. Právní úpravnou je možné při nejlepším 
jasně nastavit pravidla zpracování osobních údajů, 

Důvodová zpráva upřesněna v tomto smyslu: 
 
Nastavením pravidel návrhem zákona o elektronizaci 
zdravotnictví se tak stanovuje právní úprava, která svým 
obsahem zajišťuje ochranu soukromí a osobních údajů, a to 
s ohledem na skutečnost, že „v navrhované právní úpravě 
bude přesně vymezen rozsah zpracovávaných údajů, 
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nikoli však jejich reálnou ochranu. Navrhuje se 
přeformulovat text důvodové zprávy v duchu 
uplatněné připomínky. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

respektována zásada přiměřenosti rozsahu ve vazbě na 
explicitně stanovený účel zpracování osobních údajů, 
kterým je zejména identifikace pacientů a zdravotnických 
pracovníků a vedení jednoznačných, aktuálních a platných 
údajů o pacientech, poskytovatelích zdravotních služeb, 
nebo zdravotnických pracovnících. kterými jsou zejména 
splnění následujících celospolečenských potřeb kladených 
na rezort zdravotnictví. Bude posíleno zabezpečení a 
kontrola nad osobními údaji subjektů údajů.“. 
 
 

 Připomínkové místo dále uplatnilo legislativně 
technické připomínky a připomínky 
upozorňující na písařské chyby. 
 

Relevantní připomínky byly v návrhu zákona zohledněny. 

MK   
 K § 2  

V odstavcích 7, 8, 9 a 10 doporučujeme opravit 
chybu, výraz „se rozumí“ se omylem vyskytuje 
v textu odstavců zdvojeně.  
Navrhujeme úpravu textu odst. 7 následujícím 
způsobem: „Zapisující osobou se pro účely tohoto 
zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba zapisující údaje do 
kmenových zdravotnických registrů.“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována jinak. 

 K § 3  
Textaci písmene b) tohoto ustanovení navrhujeme 
upravit takto:  
„b) využívat kmenové údaje a řídit se jimi za 
účelem stanoveným tímto zákonem,“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
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MO   
 Požadujeme vysvětlit technické řešení uvedené 

v § 5, a to v souvislosti s konkrétní 
připomínkou k § 5 odst. 1 písm. d). Ve vztahu 
k této připomínce požadujeme separátní 
vypořádání. 
 
Tato připomínka zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Technické řešení je obdobné technickému řešení 
využívaném podle již platného znění zákona o zdravotních 
službách v případě Národního zdravotnického 
informačního systému dle § 71 odst. 1 písm. d), a to cestou 
služeb poskytovaných základními registry. 

 Požadujeme v § 22 odst. 1 písm. f) za slovo 
„osoby“ a slovo „identifikátor“ vložit slovo 
„aktuálního“, takže písmeno f) bude znít: 
„f) identifikační číslo osoby aktuálního 
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb;  
v případě, že jsou u poskytovatele zdravotních 
služeb poskytovány zdravotní služby na více 
pracovištích, identifikátor aktuálního konkrétního 
pracoviště, na kterém je pacient zaregistrován,“. 
Odůvodnění:  
Považujeme za podstatné, aby se v kmenovém 
registru pacientů zobrazoval u pacienta aktuální 
registrující poskytovatel zdravotních služeb. 
Požadavek směřuje k tomu, aby  
se v registru neobjevovaly informace o 
poskytovatelích zdravotních služeb, u kterých byl 
pacient historicky veden. Historický přehled 
poskytovatelů zdravotních služeb by pro určitou 
množinu vojáků z povolání mohl představovat 
bezpečnostní riziko. Z navrhovaného znění zákona 
není zřejmé, jakým způsobem dojde k vedení 
těchto údajů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Z textu písmene f) i ze samotného zákona vyplývá, že se 
jedná o poskytovatele zdravotních služeb, u kterého je 
pacient aktuálně zaregistrován. Pacient může mít v 
konkrétním oboru péče pouze jednoho registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb, po změně registrujícího 
poskytovatele přestává být tento poskytovatel registrujícím 
poskytovatelem a stává se jím nový poskytovatele u 
kterého se pacient zaregistroval. Pokud by zůstal uveden 
původní registrující poskytovatel, jednalo by se o 
nesprávný údaj, který musí zapisující osoba opravit podle 
§ 17 návrhu zákona. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy byla doplněna, o vysvětlení 
že: 
 
„U údaje písmene f) i se jedná o poskytovatele zdravotních 
služeb, u kterého je pacient aktuálně zaregistrován. Pacient 
může mít v konkrétním oboru péče pouze jednoho 
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, po změně 
registrujícího poskytovatele přestává být tento poskytovatel 
registrujícím poskytovatelem a stává se jím nový 
poskytovatel, u kterého se pacient zaregistroval.“.  

 Požadujeme za § 44 vložit nový § 44a 
opravňující bezpečnostní sbory, ozbrojené síly 

Připomínka akceptována. 
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a zpravodajské služby k tomu, aby si mohly 
stanovit zvláštními postupy odchylky od zákona 
způsobem, jenž bude vyhovovat specifickým 
potřebám jednotlivých složek, který včetně 
nadpisu zní: 

 
„§ 44a 

Zvláštní postupy k utajení a zajištění 
bezpečnosti 

 
(1) Pro účely utajení činnosti 

zpravodajských služeb České republiky, Policie 
České republiky, Vojenské policie, Celní 
správy České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České 
republiky a zajištění bezpečnosti jejich 
příslušníků a vojáků v činné službě lze použít 
zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených 
tímto zákonem. 

  
(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 

mohou použít 
a) příslušníci 

1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Celní správy České republiky, 
4. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
5. Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 
6. Vojenské policie a 
7. ozbrojených sil České republiky, 

b) zpravodajské služby České republiky, 
Policie České republiky, Vojenská policie, 
Celní správa České republiky, Generální 

Ustanovení upraveno tak, aby byly zohledněny připomínky 
příslušných připomínkových míst, která uplatnila obdobnou 
připomínku. 
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inspekce bezpečnostních sborů, Hasičský 
záchranný sbor České republiky, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo obrany a ozbrojené síly 
České republiky, 
c) orgány veřejné správy, 
d) poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní 
subjekty uvedenými v písmeni b) a 
e) zdravotní pojišťovny ve smluvním vztahu s 
poskytovateli zdravotních služeb zřizovanými 
zpravodajskými službami České republiky. 

  
(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 

stanoví vláda usnesením.“. 
 

Odůvodnění:  
Vzhledem k možnosti propojení nezbytných 
náležitostí vyžadovaných pro vytvoření 
elektronického zdravotnictví s údaji z dalších 
evidencí eGovernmentu, je potřeba vyřešit otázku 
možného ohrožení důvěrnosti citlivých informací. 
Požadavek na zakotvení zvláštních postupů byl 
uveden již v připomínkovém řízení k návrhu 
věcného záměru zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K hlavě IV díl 1 § 22 Kmenový registr pacientů 
Doporučujeme přehodnotit, zda všechny 
zapisované údaje jsou skutečně nezbytné pro 
požadovaný účel. 
Odůvodnění: 
Rozsah údajů, které má obsahovat Kmenový 
registr pacientů, je značně rozsáhlý a mnohé 
položky se duplikují s centrálním registrem 
obyvatel. Dále doporučujeme vymezit, zda jsou 

Připomínka neakceptována. 
 
Všechny údaje jsou nezbytné pro plnění účelů spojených s 
elektronizací zdravotnictví, jak je vysvětleno v důvodové 
zprávě. Vzhledem k neexistence sankcí pro pacienta jako 
zapisující osobu, jedná se z jeho strany o dobrovolné 
předání kontaktních údajů. 
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údaje podle § 22 odst. 1 písm. g) povinnými údaji 
registru, resp. zda je subjekt osobních údajů 
povinen kontaktní údaje uvádět.  
 
Tato připomínka je doporučující.  

 Doporučujeme v návrhu zákona odstranit zřejmé 
nesprávnosti a písařské chyby – např.  
v § 2 odst. 8 až 10 se opakují slova „se rozumí“, v 
§ 33 odst. 6 vložit mezeru mezi slova „unie“ a 
„časově“, opravit slovo „neouhlasu“ atd. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

MPSV   
 Obecně k předkládanému návrhu právní úpravy 

   
V současné době je pro zajištění činností České 
správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), 
zejména eNeschopenky, nezbytný přístup do 
Národního registru poskytovatelů zdravotních 
služeb a Národního registru zdravotnických 
pracovníků vedených Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv (§ 117 odst. 6  a 7 zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb.), 
a dále je v souladu s § 117 odst. 7 ve znění zákona 
č. 259/2017 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb. (dále jen 
ZNP) ČSSZ oprávněna využívat systémové 
přístupové certifikáty vydané Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv.  
 
Z pohledu navrhované právní úpravy máme za 
to, že je zajištěn rámec funkčnosti jako 
doposud, neboť: 
o Ustanovení § 117 odst. 7 ZNP upravuje návrh 

 
Nejde o připomínku vyžadující vyhodnocení. Úvaha 
MPSV je korektní.  
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zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci 
zdravotnictví nově tak, že ČSSZ bude 
oprávněna využívat resortní systémové 
přístupové certifikáty poskytovatelů 
zdravotních služeb vydávané ministerstvem 
zdravotnictví. 
Zákon o elektronizaci zdravotnictví počítá s 
vydáváním resortních systémových 
přístupových certifikátů poskytovatelů 
zdravotních služeb vydávaných Ministerstvem 
zdravotnictví jako správcem Integrovaného 
datového rozhraní resortu zdravotnictví, které 
budou mít universální využití i pro již existující 
služby. Z uvedeného důvodu je za účelem 
ověřování identity ošetřujícího lékaře Česká 
správa sociálního zabezpečení oprávněna 
využívat resortní systémové přístupové 
certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb 
vydávané ministerstvem podle zákona o 
elektronizaci zdravotnictví. Ministerstvo za 
tímto účelem poskytuje České správě 
sociálního zabezpečení potřebné údaje. 

o Ustanovení § 19 návrhu zákona o elektronizaci 
zdravotnictví obsahuje taxativní výčet 
oprávněných osob, jež mají přístup k údajům 
vedeným v Kmenovém registru poskytovatelů 
zdravotních služeb. ČSSZ je v tomto výčtu 
uvedena, přístup je jí umožněn za účelem 
výkonu státní správy v oblasti nemocenského 
pojištění. 

o Ustanovení § 23 návrhu zákona o elektronizaci 
zdravotnictví obsahuje taxativní výčet 
oprávněných osob, jež mají přístup k údajům 
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vedeným v Kmenovém registru pacientů. 
ČSSZ je v tomto výčtu uvedena, přístup je jí 
umožněn za účelem výkonu státní správy v 
oblasti nemocenského pojištění. 

 K § 6 odst. 3 písm. a) bod 4  
1.Doporučujeme zavést poznámku pod čarou č. 3 
již v § 3, kde je v návrhu zákona první zmínka o 
poskytovateli sociálních služeb poskytujícím 
zdravotní služby bez oprávnění. 
Současně je třeba, vzhledem k tomu, že se jedná 
o první citaci zákona, uvést v poznámce pod čarou 
celý jeho název, tak jak stanoví čl. 47 
Legislativních pravidel vlády. 
 
2.Dále je nutné sjednotit označení tohoto 
poskytovatele, neboť v § 3 je uveden jako 
„poskytovatel sociálních služeb poskytující 
zdravotní služby podle zákona o zdravotních 
službách bez oprávnění“, zatímco v § 6 je uveden 
jako „poskytovatel sociálních služeb, který 
poskytuje zdravotní služby bez oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona o 
zdravotních službách“.  
 
3.Současně upozorňujeme na určitou zmatečnost, 
když je v § 3 uveden „poskytovatel sociálních 
služeb poskytující zdravotní služby podle zákona 
o zdravotních službách bez oprávnění“ 
v legislativní zkratce jako „poskytovatel 
sociálních služeb“, zatímco v § 6 je tentýž 
označen v legislativní zkratce jako 
„poskytovatel(é) sociálních služeb poskytující 
služby bez oprávnění“.  
 

ad 1 a 2 Připomínka akceptována. 

 

ad 3 – vysvětleno 

Legislativní zkratka zavedená v § 3 byla přenesena do § 2 
odst. 1. Tato legislativní zkratka zahrnuje poskytovatele 
zdravotních služeb a poskytovatele sociálních 
poskytujících zdravotní služby bez oprávnění podle zákona 
o zdravotních službách, jelikož zákon v řadě případů 
vymezuje stejná práva a povinnosti pro oba subjekty.  
 
V § 6 odst. 3 písm. a) bod 4 se nachází legislativní zkratka 
pouze pro poskytovatele sociálních služeb. Tato legislativní 
zkratka je zavedena pro případy, kdy se právní úprava 
vztahuje pouze na tohoto poskytovatele. Tato legislativní 
zkratka je zavedena na tomto místě, protože se v § 6 
objevuje poskytovatel sociálních služeb samostatně poprvé. 
 
Legislativní zkratka zavedená v § 6 upravena „poskytovatel 
sociálních služeb poskytující zdravotní služby bez 
oprávnění“. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byla též provedena revize 
návrhu zákona ohledně používání zavedených 
legislativních zkratek pro poskytovatele sociálních služeb 
poskytujících zdravotní služby bez oprávnění podle zákona 
o zdravotních službách. 
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Tato připomínka je doporučující.  

 

 
 K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) 
 
Ve vazbě na uvedené změny nejsou v rámci RIA 
zmíněny náklady ČSSZ.  
Předpokládáme dopady do IIS ČSSZ (APV NEM, 
Registru lékařů a úpravu stávajícího přebírání dat 
z ÚZIS, oblast LPS-PSL, IKR). V případě 
využívání náhrady rodného čísla, kdy je zaveden 
zákonem o elektronizaci zdravotnictví 
identifikátor pacienta, jehož cílem bude pacienta v 
informačních systémech jednoznačně 
identifikovat, může být dopad do dalších APV, 
kam se použití nového identifikátoru promítne. 
Konkrétně nelze v této fázi popsat přesný dopad 
na aplikaci. Za oblast lékařské posudkové služby 
je třeba změny promítnout do stavby nové APV 
LPS. Zadávací dokumentace na APV LPS 
rámcově s elektronizací zdravotnictví počítá a při 
vytvářené aplikace je technicky realizovatelné 
začlenit vše požadované zákonem o elektronizaci 
zdravotnictví. Stávající APV PSL je natolik 
technologicky zaostalá (nezná elektronické 
podpisy ani spisovou službu, všechna data/registry 
jsou zapsány přímo v aplikaci apod.), že je 
v podstatě nemyslitelné ji upravit, aby vyhovovala 
zákonu o elektronizaci zdravotnictví. 
Jednotlivý odhad nákladů 

Připomínka akceptována 
Do závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA (do 
shrnutí i do kapitoly 3.2.2.2. Kmenové zdravotnické 
registry) zařazen text:  
 
Návrh zákona předpokládá dopady do IIS ČSSZ (APV 
NEM, Registru lékařů a úpravu stávajícího přebírání dat z 
ÚZIS, oblast LPS-PSL, IKR). V případě využívání náhrady 
rodného čísla, kdy je zaveden zákonem o elektronizaci 
zdravotnictví identifikátor pacienta, jehož cílem bude 
pacienta v informačních systémech jednoznačně 
identifikovat, může být dopad do dalších APV, kam se 
použití nového identifikátoru promítne. Dle odhadu ČSSZ, 
byť požadavky na úpravy jednotlivých APV musí být před 
započetím prací nejdříve konzultovány s metodickými 
útvary, lze konstatovat, že finanční dopady budou v 
rozsahu 8 – 11,5 mil. Kč. 
 
Dále byla RIA upravena ve spolupráci s oddělením RIA 
ÚV vlády. 
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• APV NEM 3 - 5mil. Kč 

• APV PSL nevhodné upravovat 

• APV LPS bez dopadu, očekáváme 
zapracování přímo do zadávací 
dokumentace (upozornění na 
stanovený termín účinnosti ke dni 1. 
ledna 2023) 

• Registr lékařů a úpravu stávajícího 
přebírání dat z ÚZIS 0,5 – 1 mil. Kč 

• IKR – 3,5 mil. – 4,5 mil. Kč 

• ESB Backend - 1 mil. Kč 
 

Další specifické rozvojové činnosti na IKR a ESB, 
týkající se 

• změny certifikační autority ze 
SÚKL na MZD 

• úpravy služby pro ověření identity 
PZS (ze služby SÚKL na novou službu 
IDRR) 

• úpravy napojení na registr PZS (z 
NRPZS na Kmenový registr PZS) 

• změny struktury registru lékařů v 
IKR 

• změny rozhraní na registr lékařů v 
NEM/KE 

• napojení na kmenový registr 
pacientů 
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• vzhledem k produkčnímu provozu 
eNeschopenky bude nutné po dobu 
přechodu podporovat nové i stávající 
služby a rozhraní 

• vše je nutné důkladně otestovat tak, 
aby nebyl narušen provoz služeb (20 
mil volání služeb eN měsíčně) 

• dále je možný/potenciální dopad do 
ESB Backend popř. i ESS. 

Dle odhadu ČSSZ, byť požadavky na úpravy 
jednotlivých APV musí být před započetím prací 
nejdříve konzultovány s metodickými útvary, lze 
konstatovat, že finanční dopady budou v rozsahu 
8 – 11,5 mil. Kč. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Formální připomínky 
Doporučujeme revizi textu (opakující se 
nadbytečná slova, chybějící čárky apod.), zejména 
§ 2 odst. 7 až 10, § 18 odst. 3 písm. a, c), § 33 
návrhu zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

 K části 1.4.3. 
Na str.15 postrádáme správní označení našeho 
resortu, když se uvádí: „přispívá ke vzájemné 
součinnosti resortu zdravotnictví a resortu 
sociálních služeb i v oblasti elektronizace 
zdravotnictví.“. Je třeba upravit na „a resortu 
práce a sociálních věcí i v oblasti elektronizace 
zdravotnictví.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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MŠMT 
 
 

  

 K materiálu: V navrhovaném § 2 odst. 1 je 
uveden pojem „poskytovatelů zdravotních nebo 
sociálních služeb“ a daný pojem je pak ještě dále 
použit v § 6 odst. 3 písm. e). Není nám jasné, zda 
je předmětný pojem shodný s pojmem 
„poskytovatelé zdravotních služeb a sociálních 
služeb“, a to zvláště s ohledem na skutečnost, že 
se uvedený druhý pojem zavádí formou 
legislativní zkratky až v úvodní části § 3, tedy za 
výskytem uvedeného prvního pojmu. 
Doporučujeme materiál sjednotit či případně 
žádáme o vysvětlení rozdílu uvedených pojmů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
Legislativní zkratka zavedená v § 3 byla přenesena do § 2 
odst. 1. Tato legislativní zkratka zahrnuje poskytovatele 
zdravotních služeb a poskytovatele sociálních 
poskytujících zdravotní služby bez oprávnění podle zákona 
o zdravotních službách, jelikož zákon v řadě případů 
vymezuje stejná práva a povinnosti pro oba subjekty.  
 
V § 6 odst. 3 písm. a) bod 4 se nachází legislativní zkratka 
pouze pro poskytovatele sociálních služeb. Tato legislativní 
zkratka je zavedena pro případy, kdy se právní úprava 
vztahuje pouze na tohoto poskytovatele. Tato legislativní 
zkratka je zavedena na tomto místě, protože se v § 6 
objevuje poskytovatel sociálních služeb samostatně poprvé. 
 
Legislativní zkratka zavedená v § 6 upravena „poskytovatel 
sociálních služeb poskytující zdravotní služby“. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byla též provedena revize 
návrhu zákona ohledně používání zavedených 
legislativních zkratek pro poskytovatele sociálních služeb 
poskytujících zdravotní služby bez oprávnění podle zákona 
o zdravotních službách. 

 K § 3 písm. b) a § 5 odst. 2 písm. e): S ohledem 
na čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „a“ na konci předmětného 
písmene nahradit čárkou. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 K Poznámce pod čarou č. 1, 10, 11 a 13: Připomínka akceptována. 
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V souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme text „Např.“ nahradit slovem 
„Například“. 
Tato připomínka je doporučující. 

 

 K § 6 odst. 1: Doporučujeme v závěru uvedenou 
legislativní zkratku uvést v jednotném čísle, jak 
stanovuje čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády a materiál v daném ohledu změnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K Poznámce pod čarou č. 5: Z formálních 
důvodů doporučujeme za číselné označení zákona, 
tedy za text „250/2017 Sb.“ vložit čárku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 18 odst. 1 písm. b) bod 1., § 41 odst. 1 písm. 
a), § 41 odst. 4 písm. a) a § 42 odst. 1 písm. c): 
S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme na konci 
předmětných ustanovení před slovo „nebo“ vložit 
čárku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 18 odst. 3: Z předmětného ustanovení není 
zřejmé, kdo zapisuje údaje podle odstavce 1 písm. 
k) a j), neboť údaje podle odstavce 1 písm. k) 
spadají pod písmeno a) a d) předmětného odstavce 
a údaje podle odstavce 1 písm. j) spadají pod 
písmeno c) i d). Doporučujeme materiál změnit 
tak, aby nevznikaly pochybnosti ve smyslu 
uvedeném. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení § 18 odst. 3 písm. d) bylo upraveno - viz návrh 
zákona.  
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 K § 20 odst. 1 písm. k): Z formálních důvodů 
doporučujeme text „písm.“ nahradit slovem 
„písmeno“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 20 odst. 2 písm. b): Doporučujeme odstranit 
nesprávně uvedenou kulatou závorku za textem 
„h)“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 20 odst. 3: Upozorňujeme, že předmětný 
odstavec odkazuje na „odstavec 2 písm. b) až i)“, 
avšak odstavec 2 obsahuje pouze písmena a) až g). 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 21 odst. 1 písm. d), g) a h): V předmětných 
pododstavcích doporučujeme při souborné citaci 
několika pododstavců používat slovo „až“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 21 odst. 2 písm. a): Z jazykového hlediska 
doporučujeme za slovo „Evropské“ vložit slovo 
„unie“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 K § 22 odst. 2: Z předmětného ustanovení není 
zřejmé, kdo je zapisující osobou kmenového údaje 
podle odstavce 1 písm. g), neboť tyto údaje 
spadají pod písmeno b) a d) předmětného 
odstavce. Doporučujeme materiál změnit tak, aby 
nevznikaly pochybnosti ve smyslu uvedeném. 

Připomínka akceptována.  
 
Ustanovení § 22 odst. 2 písm. b) bylo upraveno – viz zákon  
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Tato připomínka je doporučující. 

 K § 33 odst. 1 a 5: S ohledem na jazykovou 
stránku materiálu doporučujeme slovo „jiné“ 
nahradit slovem „jiného“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována.  
 

 K Poznámce pod čarou č. 14: Doporučujeme 
slovo „odstavec“ nahradit textem „odst.“, jak 
stanovuje např. čl. 71 Legislativních pravidel 
vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována.  
 

 K § 42 odst. 1 písm. a): Upozorňujeme, že 
předmětné ustanovení nabývá dle § 47 účinnosti 
1. července 2021, avšak povinnost, která má být 
navrhovaným ustanovením sankcionována nabývá 
platnosti dle § 47 písm. c) až 1. července 2031. Do 
roku 2031 bude tedy předmětné ustanovení zcela 
nadbytečné a jeho dřívější účinností může být 
naopak narušena právní jistota povinných subjektů 
dle § 3 písm. a). Doporučujeme materiál změnit 
tak, aby ustanovení se zakotvením přestupku 
nabylo účinnosti ve stejný okamžik, 
jako povinnost, jejíž porušení daný přestupek 
sankcionuje.  
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována částečně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že není do 1. ledna roku 2032 
nastavena povinnost, není možné sankcionovat nedodržení 
této povinnosti.  
 
Doplněno do důvodové zprávy: „Ve vazbě na přechodná 
ustanovení budou sankce uplatněny pouze v případech, kdy 
bude povinnost, jejíhož porušení se správní delikt dotýká, 
účinnou.“ 
 

 K § 45: Doporučujeme v předmětném ustanovení 
využít zkratku zavedenou v § 1 odst. 2 písm. b) a 
slovo „zdravotnictví“ tak zrušit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována.  
 

 Předkladatel v předmětném ustanovení vytváří 
zmocnění k provedení § 38 odst. 3. Dle čl. 49 

 
Ustanovení § 38 odst. 3 a 45 vymezující zmocnění na 
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odst. 8 Legislativních pravidel vlády je nutno 
návrhy prováděcích předpisů „připravit tak, aby 
nabyly účinnosti v týž den, v němž nabude 
účinnosti ustanovení zákona, k jehož provedení 
jsou vydávány“. Navrhovaný § 38 odst. 3 
pak dle § 47 nabývá účinnosti 1. července 2021, 
tedy zároveň se zákonem. Upozorňujeme, že dle 
čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády má být 
jako součást materiálu předložen k projednání 
vládě a Legislativní radě vlády také návrh 
prováděcího předpisu či jeho teze. Doporučujeme 
uvedené do materiálu doplnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

vydání vyhlášky ze zákona vypuštěno. 

 K § 47: Předmětné ustanovení o nabytí účinnosti 
doporučujeme sjednotit s čl. 53 odst. 1 písm. a) 
bod 3. Legislativních pravidel vlády, a to tak, že 
se před slova „s výjimkou“ vloží čárka, následné 
slovo „ustanovení“ se odstraní a zároveň se toto 
slovo uvede na začátku jednotlivých písmen. Dále 
také doporučujeme provést formální korekturu, 
např. za slovy „§ 10 až“ odstranit paragrafovou 
značku, jak stanovuje čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády a slovo „a“ před textem „§ 23“ 
nahradit čárkou. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována.  
 

 K § 47 písm. c): Není nám jasné, z jakého důvodu 
je nastavena účinnost ustanovení obsahujícího 
povinnost dodržovat standardy elektronického 
zdravotnictví až za více než 10 let. Legisvakanční 
doba by měla obecně sloužit k tomu, aby se 
adresáti dané normy s jejím zněním seznámili a 
mohli se připravit na okamžik její účinnosti. 

Připomínka neakceptována.  
 
Rozumíme požadavku na zkrácení legisvakančních lhůt, 
avšak navrhujeme je ponechat v původním rozsahu, neboť 
takto byly dohodnuty s řadou jiných připomínkových míst 
a subjektů a dané nastavení bylo přislíbeno i vedením 
Ministerstva zdravotnictví. Nedomníváme se, že bude 
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Dokonce i zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, který obsahoval přes 3000 paragrafů, měl 
legisvakanční dobu dlouhou pouze necelé dva 
roky.  Žádáme tedy o upřesnění, na základě 
jakých skutečností byla předkladatelem zvolena 
legisvakanční doba takto dlouhá. Upozorňujeme, 
že předmětná legisvakanční doba není poskytnuta 
předkladateli na vytvoření standardů, neboť ty má 
povinnost vydat v souladu s § 38 odst. 2 písm. b) 
již spolu s prováděcí vyhláškou k 1. červenci 
2021. Zároveň také upozorňujeme, že platí, že čím 
je kratší legisvakanční doba, tím existuje 
naléhavější obecný zájem na existenci určité 
normy, a jelikož zde můžeme spatřovat opačnou 
tendenci, žádáme o uvedení, jaký a zda vůbec 
existuje či bude v budoucnu existovat obecný 
zájem na tom, aby předmětná úprava vyvolávala 
určité následky. 
Tato připomínka je doporučující. 

docházet k odkládání elektronizace, neboť právě pandemie 
COVID přivedla řadu poskytovatelů k využívání 
elektronických nástrojů a další podněty pojišťoven tento 
trend posilují. Již nyní lze například poskytovatele lůžkové 
péče označit za připravené na plný provoz v podmínkách 
elektronického zdravotnictví a tato skutečnost vyvine tlak i 
na další oblasti zdravotnictví. 
 
Co se týče části připomínky, která uvádí, že legisvakanční 
doba není poskytnuta předkladateli na vytvoření standardů 
uvádíme, že ministerstvo podle § 38 odst. 2 písm. b) je 
oprávněno vydat standardy od 1. ledna 2022, nicméně tak 
musí učinit do 1. ledna 2032, jinak nebude moci vynucovat 
plnění povinnosti podle § 3 písm. a) zákona. 

 Doporučujeme provést celkovou formální 
korekturu materiálu: Např. v § 20 odst. 1 písm. 
i) a v § 46 odst. 1 písm. a) doporučujeme odstranit 
nesprávně uvedenou mezeru před v závěru 
předmětných pododstavců uvedenou čárkou, v § 
33 odst. 6 doporučujeme nahradit text 
„uniečasově“ slovy „unie časově“ a v § 36 
písm. a) doporučujeme nahradit text „písm.a)“ 
textem „písm. a)“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována.  
 

MV 
 

  

 Obecně:  
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Požadujeme doplnit do návrhu zákona ustanovení 
o logování, evidenční ochraně údajů a 
poskytování dat Ministerstvu vnitra. Důvodová 
zpráva předpokládá, že veškeré přístupy a operace 
budou podrobně logovány a průběžně hodnoceny 
a sledovány mimo jiné s cílem minimalizovat 
identifikovaná rizika. Celý systém má být plně 
logován, a tedy kontrolovatelný, dle moderních 
zásad zajištění kybernetické bezpečnosti a 
evidenční ochrany údajů. V návrhu zákona však 
výdej provozních dat pro bezpečnostní složky a 
vojenské zpravodajství není řešen. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
Systém logování je nastaven žurnálem činností. Dále, 
vzhledem k tomu, že IDRR je informačním systémem 
veřejné správy musí respektovat požadavky 
připomínkovým místem citované právní úpravy. 
 

 Obecně: 
Požadujeme do navrhovaného zákona doplnit 
ustanovení umožňující zpravodajským službám a 
bezpečnostním sborům uplatnit tzv. zvláštní 
postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při 
vykazování údajů v kmenových zdravotnických 
registrech v rámci elektronizace zdravotnictví. 
Účelem této úpravy je zajistit odpovídající 
ochranu bezpečnostních aktiv v postupujícím 
procesu elektronizace veřejné správy a umožnit 
bezpečnostním složkám plnit jejich povinnosti 
stanovené zákonem. Nové ustanovení by mohlo 
znít (srov. § 167e zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění):  

 
„§ XX 

Zvláštní postupy k utajení a zajištění 
bezpečnosti 

 
(1) Pro účely utajení činnosti 

Připomínka akceptována 
 
Do zEZ vloženo ustanovení ve znění, které akceptuje 
požadavek připomínkového místa a obdobné připomínky 
dalších přip. míst. 
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zpravodajských služeb České republiky, 
Policie České republiky a Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít 
zvláštní postupy při plnění úkolů 
stanovených tímto zákonem. 
 
(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
mohou použít 
a) příslušníci 
 1. zpravodajské služby České 
republiky, 
 2. Policie České republiky, 
 3. Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, 
 4. Hasičského záchranného sboru 
České republiky, 
b) zpravodajské služby České republiky, 
Policie České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a Hasičský 
záchranný sbor České republiky, 
c) Ministerstvo zdravotnictví a jemu 
podřízené organizační složky státu. 
 
(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
stanoví vláda.“ 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 K § 2 odst. 8: 

1. Upozorňujeme, že v návrhu zákona dochází 
k odchýlení se od zavedené legální definice pojmu 
„oprávněná osoba“, neboť za oprávněnou osobu 
jsou například označeny i orgány státní správy (v 
§ 19 Česká správa sociálního zabezpečení, v § 21 

ad 1 Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení upraveno tak, aby byl zřejmý dopad vymezení 
pojmu „oprávněná osoba“ na všechny dotčené subjekty.  
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pak jednotlivá ministerstva). Navrhujeme proto 
provést revizi zákona tak, aby byl vždy tento 
pojem používán pouze v zavedeném smyslu, 
popřípadě jeho definici rozšířit i o orgány státní 
správy. 
2. Návrh zákona jednoznačně nestanoví, jakým 
způsobem budou posuzovaná, popřípadě 
evidovaná jednotlivá oprávnění k využívání 
služeb Integrovaného datového rozhraní [viz 
například § 50 odst. 1 písm. d), § 51 odst. 1 písm. 
f) či § 52b zákona o základních registrech]. 
Navrhujeme proto ustanovení v tomto směru 
upřesnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ad. 2 Připomínka neakceptována. 
 
Systém kmenových zdravotnických registrů je určen pouze 
pro resort zdravotnictví a poskytování zejména zdravotních 
služeb v jeho rámci, není určen pro evidenci obecných práv 
či oprávnění v takovém rozsahu, jako tomu je u základních 
registrů.  
 
Zákon stanoví jednoznačně, kdo může přistupovat ke 
službám elektronického zdravotnictví, a to jsou tzv. 
oprávněné osoby (§ 2 odst. 8). Ty mohou využívat údaje z 
kmenových registrů podle § 19, § 21, § 23. Obecně tedy je 
přesně dán okruh oprávněných osob, které mají právo na 
využívání služeb elektronického zdravotnictví, a všechny 
tyto osoby budou vůči integrovanému datovému rozhraní 
identifikování systémovým certifikátem vydaným MZČR 
(právnické) nebo musí prokázat svou identitu při přístupu 
přes portál (fyzické).  
 
Pro přístup ke službám elektronického zdravotnictví mimo 
tento zákon (resort zdravotnictví) se využije stejného 
postupu jako v případě základních registrů, tedy systému 
registru práv a povinností a oprávnění na agendové údaje 
jiných agend.   
 

 K § 3 a § 18:  
Požadujeme provést revizi zavedených 
legislativních zkratek v zákoně, neboť jejich 
úpravu považujeme za zmatečnou. Z legislativní 
zkratky „poskytovatel zdravotních služeb nebo 
sociálních služeb“ zavedené v § 3 není zřejmé, 
jestli se tímto myslí jak poskytovatel sociálních 
služeb poskytující zdravotní služby bez oprávnění, 
tak i poskytovatel zdravotních služeb. Ve znění 

Připomínka akceptována. 
 
Legislativní zkratky byly upraveny – viz návrh zákona.  
 
Viz rovněž vyhodnocení u obdobné připomínky MŠMT. 
 
Dále uvádíme, že připomínky vztahující se k legislativním 
zkratkám jsou legislativně technické a jako takové 
nemohou být označeny jako zásadní (viz čl. 8. odst. 6 v 
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legislativní zkratky přitom není nijak 
reflektováno, že jsou zdravotní služby 
poskytovány bez oprávnění. Je zde také odlišnost 
v používané spojce, kdy úplné označení užívá 
spojku „a“, avšak legislativní zkratka spojku 
„nebo“.  
 Uvedená legislativní zkratka je dále 
matoucí zejména z důvodu, že v  § 6 odst. 3 písm. 
a) bodu 4 je uvedena další legislativní zkratka 
(„poskytovatelé sociálních služeb poskytující 
zdravotní služby bez oprávnění“). Přesto je v § 18 
odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. d) uveden pojem 
„poskytovatel sociálních služeb“. 
 Nerespektován je také čl. 44 Legislativních 
pravidel vlády, dle kterého se legislativní zkratka 
zavede za pojmem, který nahrazuje, a to na místě, 
kde je tento pojem v právním předpisu použit 
poprvé. Například v § 2 odst. 1 je již užívána 
legislativní zkratka „poskytovatelé zdravotních 
nebo sociálních služeb“, která je zavedena až v § 
3. 
 V návaznosti na výše uvedené požadujeme 
revidovat celý návrh zákona, případně 
i důvodovou zprávu, a sjednotit terminologii.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

návaznosti na čl. 5 odst. 7 Legislativních pravidel vlády).  
 
 

 K § 4 písm. a) bodu 1: 
Navrhujeme slova „Kmenovém registru 
zdravotnických pracovníků“ nahradit slovy 
„základním registru obyvatel“. Údaje pověřených 
pracovníků, kteří jsou zdravotnickými pracovníky, 
by měly být v souladu s koncepcí základních 
registrů ověřovány v základním registru obyvatel 
(dále jen „registr obyvatel"), a to prostřednictvím 

Připomínka neakceptována. 
 
Základní registry jsou s kmenovým registrem 
synchronizovány a ten obsahuje údaje v širším rozsahu než 
základní registry.  
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služeb informačního systému základních registrů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 5 odst. 2: 
Navrhujeme výčet upravit podle znění zákona o 
základních registrech účinného k datu 
předpokládaného nabytí účinnosti návrhu zákona. 
Výčet poskytovaných údajů z registru obyvatel 
částečně zohledňuje novelu zákona o základních 
registrech (zákon č. 12/2020 Sb.), která je však 
účinná až od 1. února 2022, kdežto předpokládaný 
termín nabytí účinnosti § 5 navrhovaného zákona 
je stanoven k datu 1. července 2021.  
 Výčet údajů poskytovaných z registru 
obyvatel k datu předpokládané účinnosti zákona o 
elektronizaci zdravotnictví tedy neodpovídá 
údajům, které budou k datu předpokládané 
účinnosti vedeny (§ 18 zákona o základních 
registrech) – problematické je například příjmení 
(nikoliv „příjmení, rodné příjmení“) či 
neexistence položky „telefonní číslo pro veřejnou 
mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické 
pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací“.  
 Zároveň je třeba upozornit na nutnost 
vložení ustanovení, které zajistí odstranění výčtu 
údajů od 1. února 2022, protože k tomuto datu 
dojde k nabytí účinnosti novely zákona o 
základních registrech, která mění princip 
získávání oprávnění k využívání údajů  
z informačních systémů veřejné správy 
(vypouštějí se výčty využitelných údajů 
z informačních systémů veřejné správy 
v jednotlivých zákonech). 
 

Připomínka částečně akceptována 
 
Předkladatel změnil připomínku na doporučující. 
 
1.K části připomínky, která se týká sněmovního tisku 756 – 
jsme toho názoru, že nelze připravovat návrh zákona tak, 
aby byl v souladu se zákonem, který je dosud 
v legislativním procesu. 
MZ sleduje vývoj uvedeného tisku a v případě jeho přijetí 
připraví upřesnění dotčených ustanovení. 
Úprava zákona bude zatím navazovat na zákon o 
základních registrech. 
 
2. K odstavci 2 připomínky  
K § 6 odst.  2 písm. b). jde-li o rodné příjmení a písm. h) se 
posunuje nabytí účinnosti ke dni 1. února 2022 Sb. Zároveň 
se ustanovení upravuje tak, aby byla zřejmá návaznost na 
zákon č. 12/2020 Sb. 
 
 
Úprava ustanovení: 
(2) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. a) jsou 
a) příjmení, rodné příjmení, 
b) rodné příjmení, 
c) jméno, popřípadě jména, 
d) adresa….   
 
Upravuje se též § 5 odst. 2 písm. c) ve smyslu ustanovení § 
18 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech. 
 
3. k odstavci 3 připomínky 
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Tato připomínka je zásadní. Viz výše ad 1 
 
 
 

 K § 5 odst. 2 a 3: 
Navrhovaná ustanovení neumožňují poskytování 
rodného čísla z agendového informačního systému 
evidence obyvatel (dále jen „AISEO“), ale pouze 
z agendového informačního systému cizinců (dále 
jen „AISC“), ačkoliv podle navrhovaného 
§ 5 odst. 1 písm. d) jej má poskytovat 
Ministerstvo vnitra z registru rodných čísel právě 
v případech, kdy není uvedeno v AISEO ani 
AISC. To by tedy znamenalo, že údaj o rodném 
čísle by se poskytoval pouze z AISC nikoli 
z AISEO, i když by v AISEO byl veden. Pak by 
ovšem Ministerstvo vnitra neposkytlo tento údaj z 
registru rodných čísel. 
 Rovněž poukazujeme na koncepci 
Ministerstva vnitra spočívající v záměru 
utlumování využití rodných čísel a požadujeme 
rodné číslo v rámci kmenových zdravotnických 
registrů nevyužívat. 
 Navrhujeme tedy znění těchto ustanovení 
upřesnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
Rodné číslo doplněno do § 5 odst. 3. 
V důvodové zprávě je na několika místech vyjádřen respekt 
k záměru MV k útlumu používání rodného čísla. Návrhem 
zákona o elektronizaci zdravotnictví bude zajištěn postupný 
přechod od stávajícího identifikátoru, kterým je rodné číslo 
k bezvýznamovým identifikátorům zdravotnického 
pracovníka a pacienta. Vedení těchto identifikátorů umožní 
postupné upuštění od vedení rodného čísla jako 
identifikačního údaje pacienta nebo zdravotnického 
pracovníka ve zdravotnické dokumentaci a v dalších 
systémech elektronického zdravotnictví, a to v návaznosti 
na právní úpravu upravující nakládání s rodným číslem 
s cílem jeho postupného útlumu v časovém horizontu 10 
let. 
 
 

 K § 5 odst. 3: 
Navrhujeme do ustanovení doplnit nový odstavec 
4 ve znění:  
„(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z informačního systému evidence obyvatel, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 

Připomínka akceptována. 
Odstavec 4 doplněn. Rovněž upřesněn odstavec 3. 
Dále ve smyslu připomínky upraven i odst. 3. 
Návazně na konzultace s MV a SZR byla upravena podle 
návrhu připomínkového místa datová základna, kterou by 
bylo Ministerstvo zdravotnictví oprávněno využívat 
z AISEO a z AISC ve vazbě na osoby vázané na subjekt 
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stav.“. 
 Dále navrhujeme specifikovat rozsáhlejší 
datovou základnu, kterou by bylo Ministerstvo 
zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) oprávněno 
využívat z AISEO, pokud je jeho záměrem údaje 
vedené v AISEO využívat. V případě, kdy by 
osoba nebyla v registru obyvatel evidována, 
nemělo by ministerstvo přístup k základním 
identifikačním údajům osoby (například jméno, 
příjmení, datum narození). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

údajů (jedná se zejména o zákonné zástupce, manžela, 
osvojitele). Jedná se o osoby s přímou vazbou na subjekt 
údajů, které bezprostředně souvisí s poskytováním 
zdravotních služeb tomuto subjektu, resp. pacientovi. 
 

 K § 7: 
Upozorňujeme, že poslední věta ustanovení je 
v rozporu s paralelně předkládaným návrhem 
zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci 
zdravotnictví. V něm je navrhována změna § 3 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy je veřejnoprávním i 
soukromoprávním poskytovatelům 
zdravotnických služeb v případě zdravotnické 
dokumentace stanovena povinnost uchovávat 
dokumenty a umožnit výběr archiválií na základě 
jiných právních předpisů.  Záznamy v žurnálu 
jsou jednoznačně dokumenty podle § 2 písm. e) 
zákona č. 499/2004 Sb. a z hlediska výkonu 
spisové služby mají zásadní význam, proto je 
nelze bez zbytečného odkladu odstranit, aniž by 
byly uchovány a aniž by byl umožněn jejich výběr 
za archiválie prostřednictvím elektronického 
mimoskartačního řízení. Větu „Po uplynutí této 
doby jsou informace Integrovaného datového 

Připomínka akceptována.   
 
Věta „Po uplynutí této doby jsou informace z 
Integrovaného datového rozhraní bez zbytečného odkladu 
odstraněny.“ vypuštěna. 
 
Upozorňujeme, že záznamy v žurnálu činností nejsou 
zdravotnickou dokumentací (k tomu viz zákona o 
zdravotních službách a vyhlášku č. 98/2012 Sb.) 
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rozhraní bez zbytečného odkladu odstraněny.“ 
proto navrhujeme vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 7 odst. 3 písm. d): 
Navrhovaný zákon postrádá koncepci 
jednoznačného zajištění věrohodnosti 
uchovávaných údajů v systémech, zajištění jejich 
čitelnosti a bezpečné udržitelnosti v období 
desítek let. Ustanovení § 7 odst. 3 písm. d) počítá 
pouze s 5 letou ukládací dobou pro záznamy v 
žurnálu. Žurnál má podle navrhovaného § 37 
zajišťovat „provozní a bezpečnostní služby 
zaznamenávající, uchovávající a předávající 
informace o operacích v Integrovaném datovém 
rozhraní“, přitom ale záznamy v kmenových 
registrech mají být uchovány po dobu 50 let [viz § 
7 odst. 3 písm. a) až c)]. Při ponechání záznamů v 
žurnálu pod dobu kratší, než je délka doby určené 
pro vlastní data, lze data po 5 letech měnit, aniž 
bude možné prokázat, kdo, kdy a jakým způsobem 
informaci změnil. Je proto třeba nastavit ukládací 
dobu záznamů v žurnálu minimálně na dobu 50 let 
(po smrti, zániku). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Délka uložení v žurnálu upravena na 2 roky.  
 
Uchovávání záznamů po dobu 2 let ode dne jejich 
vytvoření je v souladu s účelem vedení údajů o subjektech 
údajů podle zákona o elektronizaci zdravotnictví a 
základními principy eGovernmentu. Dobu uchovávání pro 
účely zákona o elektronickém zdravotnictví považujeme za 
dostatečnou. 
 
 
 

 K § 11: 
Z důvodové zprávy k § 11 vyplývá, že přístup 
pacienta a třetí osoby k systémům Integrovaného 
datového rozhraní by měl být možný rovněž 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. 
To však z normativního textu není zřejmé.  
 
Rovněž není vhodné v důvodové zprávě hovořit o 

Připomínka akceptována.     
Z důvodové zprávy byl vypuštěn text vztahující se 
k přístupu pacienta a třetí osoby k systémům Integrovaného 
datového rozhraní prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy. 

Důvodová zpráva upravena takto: 
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„zaručené elektronické identifikaci podle zákona o 
elektronické identifikaci“, neboť tento pojem není 
v zákoně č. 250/2017 Sb.,  
o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších 
předpisů, používán. Navrhované ustanovení  
a důvodovou zprávu proto požadujeme ve výše 
uvedeném smyslu upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 11 
Specificky je stanoven přístup pro pacienta a třetí 

osoby, a to pomocí vzdáleného přístupu s využitím 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické 
identifikaci prostřednictvím Portálu elektronického 
zdravotnictví. Z důvodu ochrany osobních údajů je 
pacientovi i třetí osobě zákonem stanovena povinnost 
prokázat svoji totožnost.  Stanovení této povinnosti je 
nezbytné pro využívání služeb Integrovaného datového 
rozhraní. Toto prokázání bude možné dvojím způsobem. V 
případě vzdáleného přístupu pouze za předpokladu využití 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace (§ 2 zák. 
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci), což je upraveno 
v odstavci 1. Prezenčně pouze v případě využití vydání 
výpisu cestou kontaktního místa veřejné správy. 
 

 K § 17 odst. 1: 
Stanovená doba na zapsání kmenového údaje do 
kmenových registrů je, vzhledem ke lhůtám pro 
zápis například do základních registrů, příliš 
dlouhá. S ohledem na to, že kmenové registry jsou 
pro resort zdravotnictví v podobné pozici, jako 
základní registry pro systém služeb veřejné 
správy, navrhujeme namísto tří pracovních dní 
stanovit lhůtu jeden kalendářní den, případně 
jeden pracovní den, neboť při stanovené lhůtě tří 
pracovních dní může dojít  v případě víkendu a 
navazujících svátků k prodlevě zapsání 
kmenového údaje až o dvanáct kalendářních dní 
(22. prosince. – 2. ledna).   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována.     
 
Jde o lhůty kopírující lhůty nastavené zákonem o 
základních registrech a vzhledem k tomu, že budovaný 
systém infrastruktury je budován jako obdobný systém 
speciálně pro resort zdravotnictví, tzn. s cílem zajistit 
jednoznačná, správná a v reálném čase dostupná data, resp. 
údaje, je tato lhůta nezbytností. Ze strany jiných 
připomínkových míst zde máme požadavky naopak na 
prodloužení v návrhu uvedené lhůty. 
 
 

 K § 17 odst. 3 a § 38 odst. 2 písm. e): 
 Požadujeme v důvodové zprávě uvést, 

Připomínka akceptována 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 38 (celkem 135) 

jakému procesnímu režimu podléhá kontrolní 
činnost ministerstva, tedy zda se použije právní 
úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jako 
obecného procesního předpisu pro oblast kontrol, 
nebo jiná zvláštní právní úprava. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Do důvodové zprávy doplněno: 
 
 Na kontrolní činnost ministerstva zdravotnictví se podle § 
39 návrhu zákona uplatní zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 K § 18 odst. 3: 
Navrhujeme upravit celé ustanovení tak, aby bylo 
formulováno a členěno přehledně a srozumitelně: 

1. V písmenu a) navrhujeme uvést výčet 
případů, kdy správní orgán je zapisující 
osobou, nikoliv negativní výčet 
ustanovení, kdy jí není. 

2. Písmeno b), v němž je upravena zapisující 
osoba údajů uvedených v odstavci 2, 
doporučujeme přesunout na konec 
odstavce tak, aby toto logicky navazovalo 
na ustanovení upravující zapisující osobu 
údajů uvedených v odstavci 1. 

3. Dále upozorňujeme, že v písmenech c) a d) 
je uveden odkaz na písmeno j), přičemž 
není zřejmé, zda se jedná o úmysl. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
 
Ustanovení upraveno s tím, že stejný odkaz v písmenech c) 
a d) na písmeno j) není duplicitou, ale úmyslem; obě 
písmena jsou pro jinou zapisující osobu a obě údaj podle 
písmen j) zapisují. 

 K § 19, § 21 odst. 1 a § 23: 
 Ve výše uvedených ustanoveních 
požadujeme rozšířit okruh oprávněných osob, a to 
o Policii České republiky při plnění úkolů podle 
jiných právních předpisů [zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky, ve znění pozdějších 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Policie ČR může získat údaje z kmenových registrů v 
souladu s § 8 odst. 5 trestního řádu se souhlasem soudu. 
Pro získání údajů se tedy uplatní režim podle § 8 odst. 5 
trestního řádu. 
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předpisů]. Přístup k uvedeným údajům je 
nezbytný především pro účely pátrání po osobách 
nebo ke zjištění totožnosti neznámé mrtvoly. 
Dovolujeme si upozornit, že již nyní je Policie 
České republiky na základě § 66 zákona o Policii 
České republiky oprávněna v rozsahu potřebném 
pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce 
evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací 
z evidence provozované na základě jiného 
právního předpisu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 19 písm. g) a § 23 písm. c): 
Navrhované znění zákona o elektronizaci 
zdravotnictví zcela opomíjí skutečnost, že podle § 
81 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
orgány nemocenského pojištění též služební 
orgány. Ministerstvo vnitra je dle tohoto 
ustanovení služebním orgánem, který podle § 82 
odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění 
provádí nemocenské pojištění u příslušníků 
Policie České republiky a příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 
Na základě výše uvedeného požadujeme 
v navrhovaných ustanoveních rozšířit okruh 
oprávněných osob také o služební orgány podle 
zákona o nemocenském pojištění, resp. hovořit 
obecněji o orgánech nemocenského pojištění. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 Připomínka akceptována. 
 
Viz též doprovodná novela zákona o nemocenském 
pojištění. 
 
 
 
 

 K § 20 odst. 1: 
 Navrhujeme mezi kmenové údaje, které 
budou vedeny o zdravotnickém pracovníkovi, 

Připomínka akceptována 
 
Údaj o identifikačním dokladu přidán mezi údaje vedené 
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zařadit navíc údaj o identifikačním dokladu 
zdravotnického pracovníka, pomocí kterého by 
byl pracovník ztotožněn při zavádění údajů o jeho 
osobě do Kmenového registru zdravotnických 
pracovníků. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

v Kmenovém registru zdravotnických pracovníků a 
zároveň vložen i do doprovodné novely zákona o 
zdravotních službách. Rovněž byla upřesněna důvodová 
zpráva. 
 
 

 
 K § 20 odst. 1 písm. m): 

 Z navrhovaného znění ustanovení není 
zřejmé, které z uvedených údajů budou vedeny 
v případě cizinců, které v případě českého 
zdravotnického pracovníka a které u obou. 
Navrhujeme proto ustanovení přepracovat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována 
 
Ustanovení bylo upřesněno. 
 
 
 

 K § 20 odst. 2 písm. e): 
 Slova „m) a“ požadujeme vypustit. Adresu 
místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka 
by si správce Kmenového registru zdravotnických 
pracovníků měl zjistit sám z registru obyvatel. 
Údaje o zdravotnickém pracovníkovi by mělo 
smysl vyžadovat pouze v případě, že nejsou 
uvedeny v registru obyvatel. 
 Dále připomínáme, že v § 5 odst. 3 není 
stanoveno, že by ministerstvo bylo oprávněno 
údaj o adrese místa pobytu využívat z AISEO. 
Tato připomínka je zásadní 

Připomínka akceptována 
 
Ustanovení upřesněno. 
 

 

 K § 20 odst. 1 písm. a) a § 22 odst. 1 písm. a): 
 Navrhujeme upřesnit, jakým způsobem 
bude nakládáno s údaji osoby, pokud tato osoba 
nebude v registru obyvatel ztotožněna. Základní 
identifikační údaje (například jméno, příjmení, 
datum narození) by tak nemohly být z registru 
obyvatel využity. 

Připomínka neakceptována. 
 
Údaje v kmenových registrech zdravotnických pracovníků 
a pacientů obsahují údaj o ztotožnění. Nebudou-li 
ztotožněny, bude s nimi nakládáno podle tohoto zákona, 
tedy jako s údaji informativní povahy.  
Minimálně novorozenci nebudou ztotožněny. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

 K § 22 odst. 1 písm. b): 
Navrhované znění § 2 odst. 2 nově zavádí 
identifikátor pacienta, jakožto bezvýznamový 
identifikátor sloužící pro identifikaci pacienta 
v elektronickém zdravotnictví v rámci 
poskytování zdravotních služeb a ve zdravotní 
dokumentaci, což je v souladu s vizí Ministerstva 
vnitra. Zároveň však kmenovým údajem pacienta  
v kmenovém registru podle § 22 odst. 1 písm. b) 
je rodné číslo, pokud je přiděleno. Vedení rodného 
čísla není v souladu se záměrem Ministerstva 
vnitra minimalizovat využívání rodného čísla jako 
stykového identifikátoru a též jeho vedení v 
informačních systémech veřejné správy. Uvedené 
ustanovení tedy požadujeme bez náhrady zrušit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
V důvodové zprávě k návrhu zákona je na několika místech 
vyjádřen respekt k záměru MV k útlumu používání 
rodného čísla. Návrhem zákona o elektronizaci 
zdravotnictví, tak jak je navržen, umožní postupné 
upouštění od používání stávajícího identifikátoru, kterým je 
rodné číslo, a přechod k výhradnímu používání 
bezvýznamového identifikátoru zdravotnického pracovníka 
a pacienta v elektronickém zdravotnictví, a to v návaznosti 
na to, jak bude právní úprava upravující nakládání 
s rodným číslem s cílem jeho postupného útlumu nabývat 
účinnosti (v předpokládaném časovém horizontu 10 let). 
 v kmenových registrech zdravotnických pracovníků a 
pacientů obsahují údaj o ztotožnění. Nebudou-li 
ztotožněny, bude s nimi nakládáno podle tohoto zákona, 
tedy jako s údaji informativní povahy.  
 
Minimálně novorozenci nebudou ztotožněny. 
 

 K § 22 odst. 2: 
Navrhujeme upravit celé ustanovení tak, aby bylo 
formulováno a členěno přehledně a srozumitelně: 

1. V písmeni b) navrhujeme uvést výčet 
případů, kdy zdravotní pojišťovna je 
zapisující osobou, nikoliv negativní výčet 
ustanovení, kdy jí není. 

2. Písmeno c) navrhujeme za účelem lepší 
srozumitelnosti přeformulovat, případně 
přesunout do samostatného odstavce 
(například: „Jde-li o novorozence, je 
zapisující osobou kmenového údaje podle 

Připomínka akceptována 
 
Ustanovení upřesněno. 
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odstavce 1 poskytovatel zdravotních služeb 
v rozsahu údajů, které jsou mu známy, 
prostřednictvím služeb zápisu do systému 
Integrovaného datového rozhraní.“). 

3. Dále navrhujeme text „e),“ vypustit. Údaj 
o adrese místa pobytu je podle zákona 
o základních registrech referenčním 
údajem a musí být využíván z registru 
obyvatel, respektive registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí. Tento 
údaj by proto neměl být zapisován 
samotným pacientem 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 24 odst. 1: 
 Vazba na základní registry může být 
zajišťována pouze prostřednictvím služeb 
informačního systému základních registrů, a to 
v souladu s § 7 odst. 2 písm. b) až e) zákona o 
základních registrech. Navrhujeme uvedené 
ustanovení vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
Ustanovení upraveno: (1) Kmenové zdravotnické registry 
poskytují služby zajišťující vazbu na základní registry 
prostřednictvím služeb informačního systému základních 
registrů. 
 
Upravené ustanovení nebylo vypuštěno z důvodu budování 
systému elektronického zdravotnictví na obdobných 
principech jako systém eGOV ovšem omezený pouze na 
systém zdravotnictví. Z tohoto důvodu byla zvolena úprava 
formou explicitního určení, že služby IDRR budou 
napojeny na základní registry prostřednictvím služeb 
informačního systému základních registrů. 
 

 K § 24 odst. 2: 
 Překlad, popřípadě jakékoliv změny AIFO, 
zajišťuje převodník agendových identifikátorů 
(ORG), provozovaný na základě § 11 odst. 1 
písm. b) zákona o základních registrech Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Navrhujeme proto 

Připomínka neakceptována. 
 
Nejedná se o změnu AIFO, ale pouze o překlad. 
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uvedené ustanovení vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 33: 
1. Odstavec 3 navrhujeme upravit tak, aby 

byl formulován dostatečně srozumitelně, 
například „… identifikační údaje třetí 
osoby: a) jméno, příjmení, datum 
narození, adresu místa pobytu, jde-li o 
fyzickou osobu …“.  

2. V odstavci 4 písm. b) navrhujeme text 
„hodlá pacient udělení souhlasu časově 
omezit“ nahradit textem „pokud jej uděluje 
na dobu určitou“. Obdobným způsobem 
navrhujeme upravit formulaci užitou 
v odstavci 6.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení upraveno. 
 
 

 K § 38 odst. 3: 
Zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu považujeme za příliš široké 
a požadujeme, aby předkladatel do návrhu zákona 
doplnil alespoň základní rámec tvorby standardů 
elektronického zdravotnictví. Upozorňujeme, že 
účelem prováděcího právního předpisu není 
doplňování zákona, nýbrž pouze jeho provádění. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu 
vypuštěno. 

 K § 39: 
Navrhované ustanovení mimo jiné upravuje 
zasílání „písemné zprávy o splnění nápravných 
opatření“ ze strany kontrolované osoby. Pokud 
bude aplikován kontrolní řád, upozorňujeme na 
riziko vzniku duplicity právní úpravy ve vztahu ke 

Připomínka akceptována jinak. 
 
Z § 39 odst. 2 bylo písm. d) vypuštěno a důvodová zpráva 
byla doplněna takto: 
 
„Vzhledem k zajištění právní jistoty kontrolovaných osob 
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kontrolnímu řádu, který stanoví pro 
kontrolovanou osobu povinnost zaslat „písemnou 
zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků 
zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující 
požádá“ (srov. § 10 odst. 2 kontrolního řádu). 
Obdobně je ukládání nápravných opatření 
upraveno v § 19 kontrolního řádu. Požadujeme se 
s těmito otázkami vypořádat v důvodové zprávě.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

bylo upřesněno ustanovení týkající se nápravných opatření 
(§ 39 odst. 2 a 3), a to s ohledem na specifickou právní 
úpravu ve zdravotnictví. Z tohoto důvodu se při výkonu 
kontroly bude postupovat podle § 39 odst. 2 a 3 návrhu 
zákona o elektronizaci zdravotnictví a § 19 kontrolního 
řádu se použije přiměřeně, bude-li to potřebné a účelné.“. 
 
 

 K § 39 odst. 2: 
Na základě navrhovaného ustanovení bude 
ministerstvo oprávněno ukládat nápravná opatření 
k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, 
stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné opatření 
splnit, kontrolovat splnění nápravných opatření a 
požadovat na kontrolovaných osobách písemné 
zprávy o splnění nápravných opatření. 
Z uvedeného lze dovodit, že nápravná opatření 
budou ukládána rozhodnutím ministerstva 
v režimu správního řádu.  
 
S ohledem na význam ustanovení však 
považujeme takto obecně formulované udělení 
kompetencí ministerstvu za nedostatečné. Jelikož 
kompetence k rozhodnutí věci je ministerstvu 
udělena bez bližší specifikace obsahu takového 
rozhodnutí, nejsou naplněny základní principy 
práva, neboť správní orgány nemohou adresátům 
veřejné správy ukládat povinnosti bez zákonného 
zmocnění (viz čl. 2 odst. 3 a čl. 2 odst. 4 Ústavy).  
  
Vzhledem k výše uvedenému požadujeme 
v navrhovaném zákoně více rozvést ukládání 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení upřesněno. 
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nápravných opatření a především vymezit, jaké 
povinnosti mohou být uloženy rozhodnutím 
ministerstva o uložení nápravného opatření. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 40: 
Ustanovení požadujeme systematicky zařadit na 
konec části čtvrté. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
 

 K § 41: 
1. Do odstavců 2 a 3 navrhujeme doplnit také 
oprávněnou osobu jako subjekt přestupku. 
Předpokládáme, že není úmyslem předkladatele 
oprávněnou osobu nesankcionovat za uvedené 
skutky. 
 
2. Požadujeme odstavce 2, 3 a 5 sloučit do 
jednoho společného odstavce, který bude zařazen 
na konec ustanovení. 
 
3. Navrhujeme upravit úvodní věty odstavců 2 a 3, 
aby byly formulovány srozumitelně, například: 
„Za přestupek lze uložit pokutu do …, jde-li o 
přestupek podle  …“. Tuto připomínku 
uplatňujeme také k § 42 odst. 2 a 3. 
 
4. Navrhujeme sjednotit výši pokut za stejné 
skutkové podstaty spáchané podnikajícími 
fyzickými a právnickými osobami. Na základě 
Zásad tvorby právní úpravy přestupků 
(schválených usnesením vlády č. 866 ze dne 5. 
října 2016, ve znění usnesení vlády č. 498 ze dne 
31. července 2018) by měl být dodržován 

Připomínka akceptována.  
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jednotný přístup k hranicím sazeb pokut za 
přestupky, a to včetně hranic sazeb pořádkových 
pokut tak, aby v jednotlivých zákonech nebyly 
hranice sazeb pokut za přestupky pro fyzické 
osoby neodůvodněně nižší než hranice sazeb 
pokut za přestupky pro podnikající fyzické osoby 
a právnické osoby. To znamená, že za přestupky, 
jejichž typová závažnost je stejná nebo 
srovnatelná, by měl být stanoven stejně přísný 
správní trest, a to i v případě, shodují-li se znaky 
objektivní stránky přestupku, jehož se dopustí 
právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 
fyzická osoba. Výjimkou mohou být pouze 
případy, kdy z povahy povinnosti vyplývá, že její 
nesplnění právnickou osobou nebo podnikající 
fyzickou osobou již samo o osobě vyvolává vyšší 
stupeň nebezpečí pro výkon veřejné správy, než 
její nesplnění fyzickou osobou; jen v takovém 
případě je odůvodněná rozdílná sazba správního 
trestu za přestupek. Tuto připomínku uplatňujeme 
také k § 42 odst. 2 a 3. 
 
5. V úvodní větě odstavce 4 navrhujeme slova „§ 
20 odst. 2 s výjimkou písm. e)“ nahradit slovy „§ 
20 odst. 2 písm. a) až d), f) a g)“ tak, aby byl 
uveden výčet případů, kdy se osoba dopustí 
přestupku, nikoliv negativní výčet. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 41 až 43: 
1. Upozorňujeme, že subjekt přestupku uvedený v 
§ 41 odst. 4 [„Zapisující osoba uvedená v § 18 
odst. 3, § 20 odst. 2 s výjimkou písm. e) nebo § 22 
odst. 2 písm. a), b) nebo c) se dopustí přestupku 

Připomínka akceptována 
 
Ustanovení upřesněna. 
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tím, že …“] se z části shoduje se subjektem 
uvedeným v § 42 odst. 1 písm. d) [„Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo sociálních služeb se 
dopustí přestupku tím, že jako zapisující osoba 
nevkládá elektronicky údaje do kmenových 
zdravotnických registrů podle § 18 odst. 3 písm. 
c), § 20 odst. 2  
písm. d) a § 22 odst. 2 písm. c).“], neboť v obou 
případech se jedná o zapisující osobu uvedenou v 
§ 18 odst. 3 písm. c), § 20 odst. 2 písm. d) a § 22 
odst. 2 písm. c), kterou je v těchto případech 
poskytovatel zdravotních služeb, respektive 
poskytovatel zdravotních služeb nebo sociálních 
služeb.  
 
Dále upozorňujeme, že subjekt přestupku uvedený 
v § 41 odst. 4 [„Zapisující osoba uvedená v § 18 
odst. 3, § 20 odst. 2 s výjimkou písm. e) nebo § 22 
odst. 2 písm. a), b) nebo c) se dopustí přestupku 
tím, že …“] se částečně shoduje se subjektem 
uvedeným v § 43 odst. 1 písm. d) [„Zdravotní 
pojišťovna se dopustí přestupku tím, že poruší 
povinnost vkládat údaje do Kmenového registru 
pacientů podle § 22 odst. 2 písm. b).“], neboť 
v obou případech se jedná o zapisující osobu 
uvedenou v § 22 odst. 2 písm. b), kterou je 
v tomto případě zdravotní pojišťovna. 
 
Požadujeme revizi přestupků a navrhujeme 
sloučení skutkových podstat se shodným 
subjektem do jednoho ustanovení. 
 
2. Požadujeme revizi skutkových podstat 
přestupků tak, aby byla sjednocena terminologie 
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[srov. například § 42 odst. 1 písm. d): „nevkládá 
elektronicky údaje do kmenových zdravotnických 
registrů“ a § 43 odst. 1: „poruší povinnost vkládat 
údaje do Kmenového registru pacientů“]. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K § 44 odst. 2: 
Není zřejmé, jakým způsobem budou 
poskytovány výpisy z rozhraní, neboť výpisy by 
měly být poskytovány z příslušných kmenových 
registrů, ani jak budou tyto výstupy kontaktním 
místem ověřovány. Navrhujeme proto ustanovení 
v tomto směru upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována  
 
Připomínka je neurčitá. Není uvedeno, jakou konkrétní 
úpravu připomínkové místo požaduje (viz čl. 8. odst. 6 v 
návaznosti na čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády), 
nicméně důvodová zpráva byla doplněna o podrobnější 
vysvětlení. 
 
Doplněno do důvodové zprávy: Důvodem využití 
kontaktního místa veřejné správy je uživatelská přívětivost 
i ve vztahu k osobám, které nevyužívají plně elektronický 
přístup ke službám elektronického zdravotnictví. Jako 
příklad lze uvést možnost získat výpis údajů o pacientovi 
vedených V Integrovaném datovém rozhraní 
prostřednictvím uvedeného kontaktního místa uvedených v 
odst. 2 tohoto paragrafu. Zároveň je zde pro pacienta a 
oprávněnou osobu nastavena povinnost prokázání 
totožnosti, opět z důvodu ochrany osobních údajů. IDRR 
poskytuje ověřené výstupy a kontaktní místo 
zprostředkovává jejich předání žadateli. 
 
 

 Ke zvláštní části důvodové zprávy – k § 40 až 
43: 
1. Požadujeme zrevidovat text důvodové zprávy 
tak, aby se v ní nehovořilo o správních deliktech, 
ale pouze o přestupcích. Nabytím účinnosti 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

Připomínka akceptována. 
 
Předkladatel změnil připomínky 1 až 3 na připomínky 
doporučující. 
 
Důvodová zpráva upravena tak, aby byla v souladu 
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za přestupky a řízení o nich, došlo k zavedení 
jednotného pojmu „přestupek“ zahrnující dřívější 
přestupky fyzických osob i správní delikty 
podnikajících fyzických a právnických osob. 
 
2. Dále požadujeme revizi textu s ohledem na 
případné úpravy provedené na základě dalších 
uplatněných připomínek (například upravit výčet 
subjektů přestupků, sjednocení výše sankcí za 
přestupky apod.). 
 
3. Výše pokut za skutkové podstaty přestupků 
nejsou v důvodové zprávě odůvodněny. 
Požadujeme tedy jejich odůvodnění a případnou 
úpravu horní hranice pokut při dodržení zásad pro 
jejich stanovení. Předkladatel se v důvodové 
zprávě může zaměřit na porovnání přestupků, pro 
které je na daném úseku veřejné správy zakotven 
stejný druh a rozpětí správního trestu. Například 
může vysvětlit, že určitý přestupek (nebo skupina 
přestupků) je postihován ve srovnání s jinými 
přestupky přísněji, protože způsobuje závažnější 
následek, má poruchový charakter, případně 
vykazuje jiný znak zvyšující jeho typovou 
závažnost. 
 
Při určování výše pokuty by předkladatel měl 
zohlednit následující aspekty: 

a) druh a rozpětí správního trestu musí vždy 
odpovídat typové závažnosti přestupku, 

b) pokuty by neměly být nepřiměřeně vysoké 
a měly by odrážet nižší typovou závažnost 
přestupků oproti trestným činům,  

c) stanovení vysoké horní hranice sazby 

s veškerými úpravami, které byly provedeny na základě 
vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. Pojem 
„správní delikty“ nahrazen pojmem „přestupky“. 
 
K připomínce 4 – Připomínka akceptována. Z důvodové 
zprávy byl označený text vypuštěn. 
 
„K § 40 a 41 
V návrhu zákona se upravují přestupky, a to jednak s cílem 
preventivním, jehož účelem je předcházení porušování 
právních povinností (důsledkem „porušení“ při naplnění 
skutkové podstaty přestupku je pro adresáta normy trest; 
jde tedy o „odstrašující“ působení na případný subjekt 
trestání) a jednak represivním (v případě porušení právní 
povinnosti, tj. naplnění skutkové podstaty přestupku, přijde 
trest). 
 
Vymezení skutkových podstat přestupků sleduje porušení 
jednání (porušení právních povinností) uloženého zákonem 
se závažnými důsledky. Za tato porušení, tj. naplnění 
skutkových podstat přestupků, jsou výše pokut stanoveny v 
rozmezí (je stanovena nejvyšší možná výše) tak, aby při 
rozhodování o jejich uložení byl dostatečný prostor pro 
zvážení závažnosti porušení právní povinnosti (dopad na 
jiné subjekty, porušení práv jiných subjektů, první nebo 
opakované protiprávní jednání apod.). 
  
Ustanovení upravují skutkové podstaty přestupků 
spočívající v jednání v rozporu s povinnostmi stanovenými 
zákonem. Rovněž se vymezují sankce za vymezené 
protiprávní jednání, a to pokuty. Za spáchání přestupku se 
ukládá správní trest ve formě peněžního postihu, jehož 
výše je odvozena od závažnosti přestupku. Každá 
z uvedených částek je však maximálním finančním 
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pokuty bez dalšího neznamená větší 
odstrašující účinek správního trestu; 
zakotvení takových pokut, které v praxi 
stejně nebudou s vysokou 
pravděpodobností ukládány, není efektivní 
(platí tradiční princip, že trest má působit 
nikoli svou přísností, ale svou 
neodvratitelností),  

d) příliš velké rozpětí sazby pokuty není 
přípustné, neboť ponechává nadměrný 
prostor pro správní uvážení,  

e) předkladatel by měl druh a rozpětí 
správního trestu rozlišit rovněž podle toho, 
zda jde o přestupky poruchové, anebo 
ohrožovací; za poruchové přestupky by 
měl být zpravidla stanoven přísnější 
správní trest než za přestupky ohrožovací, 
týkají-li se srovnatelných právních 
povinností. 
 

 
4. Předkladatel v důvodové zprávě mimo jiné 
uvádí následující: „Zakotvením přestupků dojde k 
zajištění zejména dostupnosti jednoznačných 
údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, 
sociálních služeb poskytujících zdravotní služby 
bez oprávnění, zdravotnických pracovnících a 
pacientech. Bude zároveň zaručeno dodržování 
standardů elektronického zdravotnictví a vedení 
identifikátorů zdravotnických pracovníků a 
pacientů.“. S uvedeným ovšem nelze souhlasit. 
Zavedením přestupků v žádném případě nelze 
zaručit, že subjekty budou dodržovat své 
povinnosti v souladu s právními předpisy, a že 

postihem, který lze za spáchání daného přestupku udělit, 
není tedy možné udělit částku vyšší. Při projednávání 
přestupku bude záležet na příslušném správním orgánu, 
jakou částku udělí. Vždy by však měl být udělen takový 
finanční postih, který je relevantní k závažnosti spáchaného 
přestupku. Při určení výše sankcí bylo přiměřeně použito 
srovnání s ustanoveními účinných právních předpisů v 
oblasti zdravotnictví (např. zákon o zdravotních službách). 
 Jsou stanoveny skutkové podstaty přestupků, jejichž 
pachatelem může být zapisující osoba, oprávněná osoba 
nebo poskytovatel zdravotních služeb nebo sociálních 
služeb. Tyto skutkové podstaty představují porušení 
povinností těchto subjektů podle zákona o elektronizaci 
zdravotnictví. 
Výše sankcí je odstupňována podle závažnosti skutkové 
podstaty přestupků. Při projednávání přestupku bude na 
uvážení příslušného správního orgánu (v tomto případě 
Ministerstvu zdravotnictví) jakou výši pokuty zvolí. Vždy 
by však měl být udělen takový finanční postih, který je 
relevantní k závažnosti spáchaného přestupku.  
 Při stanovení výše sankcí bylo přiměřeně použito 
porovnání se srovnatelnými přestupky vymezenými v 
právních předpisech v oblasti zdravotnictví (např. zákon o 
zdravotních službách). 
Ve vazbě na přechodná ustanovení budou sankce uplatněny 
pouze v případech, kdy bude povinnost, jejíhož porušení se 
přestupek dotýká, účinnou. 
Přestupky projednává a pokuty ukládá Ministerstvo 
zdravotnictví, následné vymáhání nezaplacených pokut 
provádí celní úřady. Jedná se o řešení přijaté na základě 
praxe obvyklé při ukládání pokut při činnosti Ministerstva 
zdravotnictví.  
Pokuty pak vybírá a vymáhá celní úřad. Podle § 8 odst. 2 
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
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tedy dojde k naplnění cíle právní úpravy. Správní 
trestání plní zejména funkci preventivní 
(předcházení porušování právních povinností) a 
represivní. Trest by tedy měl, obecně řečeno, 
nastoupit subsidiárně tam, kde jiné prostředky 
nevedou k cíli nebo jsou nedostatečné. Hrozba 
trestem nebo případné uložení trestu však 
negarantuje splnění primární povinnosti povinným 
subjektem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

platí, že obecným správcem daně podle správního řádu, 
který vykonává správu placení peněžitých plnění v rámci 
dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, 
státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných 
celků, je celní úřad. Příslušnost celního úřadu k vybírání a 
vymáhání pokut není důvodné stanovit odlišně od obecné 
právní úpravy, v případě navrhované právní úpravy tedy 
uložené pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Z hlediska 
dopadů na výkon agendy a rozpočet Celní správy České 
republiky nelze zcela vyloučit eventuální navýšení 
personálních nákladů v souvislosti s nutností navýšení 
pracovních (civilních) míst pro zajištění výběru a vymáhání 
této kompetence. V tuto chvílí však není možné odhadnout 
počet pokut, které by měly celní úřady v této souvislosti 
vybírat a vymáhat. Nepředpokládá se významný nárůst 
porušování povinností stanovených tímto zákonem, resp. 
významný nárůst ukládání pokut.“. 
 
 

 K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA): 
1. Materiál obsahuje ve zhodnocení variant řadu 
položek, u kterých jsou předpokládány dopady na 
územní samosprávné celky jako zřizovatele 
poskytovatelů zdravotnických služeb. Typicky se 
jedná o náklady spojené s adaptací poskytovatele 
na nové informační systémy, například „Primárně 
to jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kterým 
by mohl vzniknout náklad při aktualizaci 
informačních systémů a inovaci technického 
vybavení. Náklady jsou obtížně vyčíslitelné z 
důvodu rozdílnosti vybavení, stáří prostředků, 
specializaci aj.“ [str. 38, b) Varianta č. 1 – 
Vytvoření Integrovaného datového rozhraní]. 

RIA byla dopracována ve spolupráci s oddělením pro RIA 
ÚV ČR. 
 
ad 1  
Do RIA doplněno  
Náklady poskytovatelů zdravotních služeb jsou obtížně 
vyčíslitelné. Hlavním důvodem je rozsah povinností 
stanovených navrhovanou legislativní úpravou. Povinné je 
v zásadě jen napojení na IDRR a kmenové registry, vše 
ostatní je dobrovolné. Náklady nebudou zásadní, 
v některých případech v závislosti na uzavřené smlouvě 
s dodavatelem i nulové. Dalším důvodem pro obtížnou 
vyčíslitelnost nákladů je stav informačních systémů, počet 
pacientů a dále také charakter poskytovatele zdravotních 
služeb. Jinak bude stav příprav na elektronizaci 
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Žádáme o upřesnění, jaké dopady bude mít návrh 
zákona o elektronickém zdravotnictví na výkon 
přenesené působnosti územních samosprávných 
celků (například dopady na kraje, které v rámci 
přenesené působnosti udělují oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb nebo zajišťují 
pohotovostní službu). 
 
2. V zákoně je zakotvena mimo jiné součinnost 
Ministerstva vnitra, aniž by však byly vyčísleny 
s tím související výdaje. Úkolem Ministerstva 
vnitra je garantovat plně funkční prostředí 
eGovernmentu, včetně dostatečné kapacity služeb 
pro napojení Integrovaného datového rozhraní, 
poskytovat nezbytnou metodickou podporu 
a vedení pro národní koncepci rozvoje 
elektronického zdravotnictví a poskytovat 
Ministerstvu zdravotnictví pro účely plnění jeho 
úkolů podle tohoto zákona v oblasti 
elektronického zdravotnictví údaje z různých typů 
registrů a evidencí. K účinnosti jednotlivých 
ustanovení předmětného zákona bude docházet 
postupně, a proto je nezbytné vždy posoudit 
očekávané výdaje a uplatnit jejich navýšení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zdravotnictví stanoven u lůžkových zařízení (cca 300 
poskytovatelů zdravotních služeb), jinak u jednotlivých 
ambulancí. 
 
 
ad 2 
Součinnost MV s MZ již existuje. Viz např. § 71 zákona č. 
372/2011 Sb. Jde o napojení národních registrů podle 
uvedeného zákon, které jsou „zdrojem“ údajů pro kmenové 
registry podle zákona o EZ. 
 

 K § 6 odst. 1: 
Doporučujeme úpravu ustanovení, neboť není 
zřejmé, zda je Integrované datové rozhraní 
tvořeno součástmi uvedenými v písmenech a) až 
d), jak uvádí důvodová zpráva,  
či zda vzájemně propojené součásti Integrovaného 
datového rozhraní pouze tvoří uvedené registry, 

Připomínka neakceptována. 
 
IDRR tvoří součásti pod písm. a) až d) a jsou vzájemně 
propojeny. Ustanovení bylo v této souvislosti upřesněno i 
na základě připomínek jiných připomínkových míst – viz 
návrh zákona. 
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služby a činnosti. Z navrhovaného ustanovení 
vyplývá spíše druhá varianta. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 K § 6 odst. 2: 
V navrhovaném ustanovení se stanoví, že 
provozovatelem Integrovaného datového rozhraní 
je Ústav zdravotnických informací a statistiky 
České republiky. V této souvislosti upozorňujeme, 
že provozováním informačního systému veřejné 
správy může správce pověřit jiné osoby nebo 
jejich součásti, pokud to zákon nevylučuje. 
V případě, kdy právní předpis explicitně určuje 
konkrétní subjekt jako provozovatele, nelze 
provozováním pověřit jinou osobu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo bere na vědomí, že v případě, kdy pověří 
provozováním informačního systému veřejné správy 
konkrétní subjekt jako provozovatele, nebude moci 
provozováním pověřit již jiný subjekt. Účelem právní 
úpravy je, aby provozovatelem byl právě Ústav 
zdravotnických informací a statistiky České republiky. 
 

 K § 7 odst. 2:  
Slovo „operace“ navrhujeme nahradit slovem 
„přístupy“, neboť se jedná o zavedený pojem 
v zákoně o základních registrech. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována jinak. 
 
Nahrazeno slovem činnosti. 
 
 

 K § 17 odst. 1 a 4:  
Domníváme se, že údaje je možné nejen změnit 
nebo opravit, ale také doplnit či vymazat 
[například v případě zrušení internetových stránek 
poskytovatele, jejichž adresa je vedena dle 
§ 18 odst. 1 písm. q)]. Doporučujeme proto 
v tomto směru ustanovení upravit.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Pojem oprava je širší a zahrnuje „doplnění“ i „výmaz“.  

 K § 20 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 1 písm. d):  
Upozorňujeme na nesoulad vedených údajů 

Připomínka akceptována. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 54 (celkem 135) 

v případě zdravotnických pracovníků („jméno, 
popřípadě jména, a příjmení“) a pacientů („jméno, 
příjmení, popřípadě rodné příjmení“), přičemž 
pro výše uvedené neshledáváme důvod. 
Navrhujeme tedy rozsah vedených údajů v tomto 
směru upravit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ustanovení byla upravena viz návrh zákona. 
 

 K § 42 odst. 1: 
Skutkové podstaty uvedené v písmenech b) a c) 
doporučujeme sloučit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
 

 K § 44 odst. 2: 
Slovo „a“ ve slovech „pacienta a oprávněné 
osoby“ navrhujeme nahradit slovem „nebo“, 
neboť se dle našeho názoru má jednat o 
alternativní, nikoliv kumulativní výčet (postačuje 
žádost jedné z těchto osob). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
 

 Připomínkové místo dále uplatnilo legislativně 
technické připomínky a připomínky 
upozorňující na písařské chyby. 
 

Relevantní připomínky byly v návrhu zákona zohledněny. 

MZV 
 

  

 Obecně k návrhu zákona  

MZV považuje za nutné alespoň naznačit řešení 
normalizace a sjednocení informačních systémů 
ve zdravotnictví. Podle předloženého návrhu se 
sice vytvoří registry a úložiště pro výměnu dat, ale 
(kompletní) data se v různých zdravotnických 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Jedná se o decentralizované řešení. Jak uvádí důvodová 
zpráva, jde o jeden z principů navrhované právní úpravy. 

DECENTRALIZOVANÉ ŘEŠENÍ  
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zařízeních a v různých informačních systémech 
nebudou elektronicky předávat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných 
centrální úložišť zdravotnické dokumentace a dat o 
zdravotním stavu pacientů a rovněž minimalizuje 
centralizaci dat o zdravotnických pracovnících. 
Navrhované legislativní řešení předpokládá pouze 
centralizaci základní infrastruktury, kterou je Integrované 
datové rozhraní. 

Zdravotnická dokumentace zůstává u svého správce, který 
ji pořizuje a tím je ve smyslu zákona o zdravotních 
službách poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb. 
Avšak nastavený systém umožňuje předávání zdravotnické 
dokumentace mezi poskytovateli zdravotních a sociálních 
služeb i mezi zdravotními pojišťovnami. Tím není dotčeno 
předávání již nyní zajišťované např. komerčními 
společnostmi. 

 K § 2 odst. 10 

Ustanovení definuje pojem třetí osoby jakožto 
osoby zmocněné pacientem k výkonu jeho práv. 
V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že těmto 
osobám bude umožněno využívat některé služby 
poskytované Integrovaným datovým rozhraním, a 
dále jim bude umožněn přístup do informačních 
systémů poskytovatelů zdravotních nebo 
sociálních služeb umožňujících dálkový přístup 
pacienta. Lze však předpokládat existenci jistého 
okruhu znevýhodněných osob, např. z důvodu 
stáří či omezující nemoci, které nebudou s to 
využívat systém a do něho vstupovat (ať na 
základě elektronického přístupu nebo 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy) 
a tak efektivně vykonávat legitimní a faktickou 
kontrolu nad svými údaji. Zmocnění třetí osoby 

Připomínka neakceptována. 
 
V případě, kdy pacient uzná za vhodné udělit souhlas 
k výkonu jeho práv podle nově navrženého zákona o 
elektronizaci zdravotnictví, ať již z důvodu jakéhokoliv, 
může pověřit výkonem svých práv kohokoliv. Jako příklad 
uvádíme ošetřujícího lékaře pacienta, který vykonává 
zdravotnické povolání u registrujícího poskytovatele 
ambulantní péče v daném oboru (viz § 3 odst. 5 zákona č. 
372/2011 Sb.). Dále, nic nebrání tomu, aby právnické nebo 
fyzické osoby (např. organizace zastupující zájmy 
pacientů) nabízely služby “třetí osoby“ a pacient pověřil 
fyzickou osobu „vykonávající“ předmětnou činnost pro 
subjekt nabízející (zajišťující) předmětnou službu. Není 
účelné ani potřebné, aby právní předpis upravoval každý 
možný krok životních situací. 
Dále uvádíme, že souhlas udělený zvolené osobě je 
evidován podle § 32 odst. 1 písm. a) v Systému správy 
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nemusí připadat vždy do úvahy, neboť taková 
osoba nebude k dispozici, a to buď fakticky, 
anebo bude z nějakého důvodu proti zájmu 
pacienta, aby osoby připadající do úvahy 
disponovaly osobními údaji pacienta.  
MZV proto považuje za vhodné určení či zřízení 
místa, které by se takovými či obdobnými případy 
zabývalo a poskytlo takovým pacientům službu ve 
formě zastupování, resp. místo, na které by se 
mohly obracet osoby v souvislosti s výkonem 
svých práv. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

souhlasů. Souhlas udělený třetí osobě obsahuje též rozsah, 
ve kterém může třetí osoba vykonávat práva. Tento rozsah 
však nemůže překročit rozsah oprávnění samotného 
pacienta. Rozsah ochrany práv pacienta tak považujeme 
v tomto případě za dostatečně legislativně nastavený. 
 

 K § 3 písm. c) a d) 

MZV doporučuje ozřejmit dobu uchování údajů 
ze strany oprávněné osoby v jejím informačním 
systému. 
Uvedené ustanovení ukládá poskytovateli 
zdravotních služeb nebo sociálních služeb, jako 
oprávněné osobě, povinnost ve svém informačním 
systému evidovat identifikátory zdravotnických 
pracovníků, kteří u něj vykonávají zdravotnické 
povolání, a identifikátory pacientů a 
zaznamenávat činnosti všech pověřených 
pracovníků přihlášených do jeho informačního 
systému. Návrh zákona však nikde neuvádí, po 
jakou dobu oprávněná osoba musí tyto údaje 
uchovávat, a to ani formou odkazu na jiný právní 
předpis. Vedle toho pokud jde o uchování údajů v 
kmenových registrech a o záznamy v žurnálu 
činností návrh zákona v § 7 odst. 3 uvádí 
konkrétní doby uchování těchto údajů. 
 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Identifikátory se stanou ve smyslu novely zákona o 
zdravotních službách, která je obsažena v doprovodné 
novele k návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, 
součástí zdravotnické dokumentace. Postup a lhůty pro 
uchovávání dokumentů obecně upravuje zákon č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o zdravotních 
službách a jeho prováděcí vyhláška č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje lhůty pro uchování zdravotnické dokumentace. 
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Tato připomínka je doporučující. 
 K § 13  

MZV má za to, že počítá-li se s možností přidělení 
stejného identifikátoru, nejedná se o systémové 
řešení. Možnost přidělení stejného identifikátoru 
dvěma osobám je třeba vyloučit. V opačném 
případě by jednalo o selhání informačního 
systému, protože existují matematické 
mechanismy, které zabraňují přiřazení stejného 
identifikátoru různým subjektům. Je tedy 
nezbytné zavést systém, který porovná vytvářený 
indikátor s již existujícími, a nastavit generátory 
náhodných čísel, které zabrání vzniku duplicity. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Tyto mechanismy bezesporu nastaveny budou, ovšem i 
v takovém případě může dojít na základě vkládaných údajů 
zapisující osobou k přidělení stejného identifikátoru.  
Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví v této úpravě 
není ojedinělý, obdobná právní úprava se nachází v § 17 
odst. 2 a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), kdy zákon pamatuje na možnost 
přidělení totožného rodného čísla dvěma nebo více 
nositelům rodného čísla. Dále obdobnou úpravu nalezneme 
též v § 10 odst. 4 a 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 K § 19 

MZV dává ke zvážení zapojení hygienických 
stanic jako oprávněných osob vstupovat 
do určitých registrů, v rozsahu potřebném pro 
výkon jejich činnosti, ač toto může být v rozporu 
se zásadou uvedenou v důvodové zprávě, že nový 
zákon má kopírovat stávající procesy ve 
zdravotnictví.  
 
Ve světle stávajících zdravotních hrozeb v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 
a případnými dalšími onemocněními 
pandemického charakteru se nabízí otázka 
možného využití nových nástrojů v rámci projektu 
elektronizace zdravotnictví i pro další subjekty 
mající v konečném důsledku zásadní vliv na 
poskytnutí potřebné zdravotní péče. 

Připomínka akceptována. 
 
Do § 19 a 23 byl vložen nový pododstavec a oprávněné 
osoby k využívání údajů z Kmenového registru 
poskytovatelů a Kmenového registru pacientů byly 
rozšířeny o Krajské hygienické stanice. 
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Tato připomínka je doporučující. 

 K § 29  

Předložený návrh předpokládá, že služby 
výměnných sítí zajišťují bezpečné předávání 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě. Současně posunuje datum nabytí 
účinnosti tohoto ustanovení na 1. července 2022, 
tj. rok po nabytí účinnosti zákona. Není však 
jasné, zda se bude předávat pouze dokumentace 
vytvořená po tomto datu nebo i předchozí 
dokumentace. Řada informací je totiž ve 
zdravotnických dokumentacích vedena v papírové 
podobě a jejich elektronizace by přinesla nemalé 
náklady jak finanční, tak časové. MZV má za to, 
že je třeba jasně vysvětlit, jak bude probíhat 
elektronické předávání dokumentů, které jsou 
pouze fyzicky vytištěny z jiných informačních 
systémů a jsou vloženy do složky pacienta do 
doby, než nabyde účinnosti ustanovení stanovující 
povinnost poskytovatele zdravotních služeb nebo 
sociálních služeb dodržovat standardy 
elektronického zdravotnictví vydávané 
Ministerstvem zdravotnictví, tj. do 30. června 
2031. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Systém výměnné sítě umožní předávání zdravotnické 
dokumentace vedené u poskytovatelů zdravotních služeb. 
Životní cyklus zdravotnické dokumentace upravuje jak 
zákon o zdravotních službách, tak jeho prováděcí vyhláška 
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 
pozdějších předpisů, která zejména v § 6 upravuje 
převádění zdravotnické dokumentace nebo její části, které 
byly pořízeny v listinné podobě a které poskytovatel sám 
pořídil nebo obdržel, na dokument v elektronické podobě. 
Dále rovněž důvodová zpráva k zákonu předjímá její 
novelizaci. Všechny potřebné parametry tak budou 
nastaveny.  
Poskytovatel, který bude chtít využít systém výměnné sítě, 
bude muset nastavené standardy dodržovat. Účinnost od 
30. ledna 2032 reflektuje na potřeby zejména poskytovatelů 
ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a v 
oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a to těch, kteří 
vedou zdravotnickou dokumentaci pouze v listinné podobě.  
V současné době již v praxi dochází k předávání částí 
zdravotnické dokumentace. Návrh zákona jen 
poskytovatelům zdravotních služeb předkládá možnost 
využití zabezpečené sítě pro předávání zdravotnické 
dokumentace vedené v elektronické podobě. Jde o součást 
integrovaného datového rozhraní. Dále uvádíme, že nejde o 
stanovení povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci 
elektronicky (viz § 54 a 55 zákona č. 372/2011 Sb.). 

 K § 31 a důvodové zprávě 

Překladatel v tomto ustanovení svěřuje do 
pravomoci Statistického ústavu mimo jiné stanovit 

Připomínka neakceptována. 
 
Jak je již uvedeno v důvodové zprávě, neexistuje povinnost 
využívat systém výměnné sítě nastavené zákonem o 
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specifikaci formátu rozhraní včetně definičních 
schémat pro validaci dokumentů. V návaznosti na 
§ 29 lze předpokládat, že informační systémy u 
lékařů, v nemocnicích nebo ve zdravotnických 
zařízeních se budou muset přizpůsobit těmto 
definovaným formátům. To si nepochybně vyžádá 
určitý čas a finanční náklady ze strany těchto 
poskytovatelů zdravotnických služeb, přestože 
v důvodové zprávě je uvedeno, že je návrh 
„v maximální možné míře nákladově šetrný vůči 
poskytovatelům ambulantních zdravotních 
služeb.“ MZV proto navrhuje podrobněji 
vyhodnotit náklady poskytovatelů zdravotnické 
péče, kteří budou muset z vlastních prostředků 
přizpůsobit své doposud užívané elektronické 
systémy (případně pořídit nové) tak, aby byly 
kompatibilní s předpokládaným systémem 
výměnných sítí.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

elektronizaci zdravotnictví. Zákon je nastaven tak, že 
reflektuje stávající procesy, tedy i stávající systémy 
výměnných sítí poskytovateli zdravotních služeb 
využívané. To je jeden úhel pohledu. Druhým je vyčíslení 
nákladů. Jak uvádí důvodová zpráva, náklady jsou obtížně 
vyčíslitelné z důvodu rozdílnosti vybavení, stáří 
prostředků, specializací, počtu pacientů, aj. 
 

MZE 
   

 
 K § 2 odst.  7  - upravit text na „Zapisující osobou 

se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo 
fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
zapisující údaje do kmenových zdravotnických 
registrů“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována jinak viz návrh zákona. 

 K § 2 odst. 8 až 10 – upravit text obdobným 
způsobem ve smyslu předchozí připomínky 
k úpravě textu v odst. 7. 

Připomínka akceptována jinak viz návrh zákona. 
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Tato připomínka je doporučující. 

 K § 5 odst. 2 – v návaznosti na novelizovaný 
zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve 
znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální 
služby, by měl být výčet údajů poskytovaných ze 
základních registrů zanesen v rámci registrace 
agendy v Registru práv a povinností, nikoliv 
v samostatném zákoně upravujícím předmětnou 
agendu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Domníváme se, že připomínkové místo má na mysli 
sněmovní tisk 756 – Vládní návrh zákona v souvislosti s 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který mění 
princip získávání oprávnění k využívání údajů z 
informačních systémů veřejné správy (vypouštění výčtů 
využitelných údajů z informačních systémů veřejné správy 
v jednotlivých zákonech). Tento návrh zákona se však 
nachází v poslanecké sněmovně a není možné připravovat 
návrh zákona tak, aby byl v souladu se zákonem, který 
dosud nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonů, popřípadě alespoň 
schválen Parlamentem. 

 K části Hlava III – Identifikace zdravotnických 
pracovníků a pacientů – je zaváděn nový prvek, 
kterým je bezvýznamový identifikátoru osob, a to 
jak pacientů, tak zdravotnických pracovníků. 
Tento bezvýznamový identifikátor postupně 
vytlačí používání rodného čísla. V souladu 
s usnesením vlády č. 196/2019 a č. 28/2020 
k věcnému řešení minimalizace využívání 
rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických 
osob doporučujeme koordinaci s Ministerstvem 
vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů při 
stanovení způsobu využití souběžné evidence 
rodného čísla a jeho postupné transformace na 
bezvýznamový identifikátor. V případě 
navrhovaných zdravotnických kmenových registrů 
může být tato postupná změna identifikace 
zdrojem chyb a nesrovnalostí.   
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
Bereme na vědomí doporučení připomínkového místa. 
Ministerstvo průběžně spolupracuje s Ministerstvem vnitra   
a Úřadem pro ochranu osobních údajů a bude s nimi 
spolupracovat i za účelem zajištění postupného nahrazení 
rodného čísla identifikátorem pacienta. 
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 Doporučujeme provedení kontroly textu 
z hlediska správnosti odkazů na jiné § a odstavce 
(viz. např. § 9 písm. g)). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

MŽP 
 

  

 K návrhu vyhlášky 
Obecně: Doporučuje se sjednotit poznámkový 
aparát, někde jsou uvedena pouze čísla zákonů, 
jinde číslo zákona a celý jeho název. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Podle č. 62 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se při 
druhé a další citaci právního předpisu použije zkrácená 
citace právního předpisu v textu předpisu, v poznámce pod 
čarou a lze ji použít při první i další citaci v přílohách 
právního předpisu.  
 
Návrh zákona v souladu s Legislativními pravidly vlády 
obsahuje v poznámkách pod čarou při prvním použití vždy 
úplnou citaci podle čl. 61 Legislativních pravidel vlády a 
při další citaci uvedenou zkrácenou citace. 

 § 2 odst. 1 
Navrhuje se použít slovo „sloužící“ ve správném 
tvaru, tzn. „sloužících“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 2 odst. 7 
Navrhuje se zrušit slova „se rozumí“, která jsou v 
definici použita dvakrát. Stejná chyba je v 
odstavci 8, 9 a 10. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována jinak, viz návrh zákona. 
 

 § 14 odst. 6 
Navrhuje se nahradit nevhodně použité slovo 
„vážících“ za slova „vázajících se“ nebo za 
formulaci „které se vážou“. 

Připomínka akceptována. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 62 (celkem 135) 

 
Tato připomínka je doporučující. 

 § 16 odst. 3 
Stavu věci neodpovídá stav údaje, nýbrž jeho 
obsah, proto se navrhuje přeformulovat 
následujícím způsobem: „Má se za to, že 
oprávněná osoba, která vychází z kmenového 
údaje, je v dobré víře, že stav obsah údaje 
odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže věděla 
nebo měla vědět o jeho nesprávnosti.“  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Napadané ustanovení vychází z § 4 odst. 6 zákona 
č. 111/2009 Sb., zákona o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. Ustanovení § 4 odst. 6 je obdobné a 
též obsahuje návaznost stavu kmenového údaje a 
skutečného stavu věci. 
 
Z návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví dále 
vyplývá, že stav údaje objektivně vyjadřuje správnost údaje 
vedeného v registru. Oprávněná osoba tedy je v dobré víře, 
že údaj je správný, ledaže věděla nebo měla vědět o jeho 
nesprávnosti. 

 § 17 odst. 4 
Navrhuje se přidat interpunkční znaménko (čárku) 
před slovo „údaj“ a dále slovo údaj nahradit slovy 
„tak jej“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 19 
V jednotlivých písmenech se navrhuje sjednotit 
formulace „podle jiných zákonů“ vs. „podle 
jiných právních předpisů“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 20 odst. 2  
písm. b) 
Za písmenem h) jsou chybně dvě závorky, 
navrhuje se jednu z nich odstranit. 
 
písm. f)  
Navrhuje se odstranit slovo „rozhodnutí“, které je 

Připomínka akceptována. 
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napsáno dvakrát po sobě. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 § 22 písm. n) 
Navrhuje se na začátek textu doplnit slova „údaj 
o“, bez nich ustanovení postrádá smysl. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 23 písm. a) 
Navrhuje se zrušit slova „v rozsahu údajů o 
pacientovi“, která nedávají v textu smysl s 
ohledem na to, že v pokračování textu je vymezen 
jiný rozsah údajů. Případně se doporučuje text 
jiným vhodným způsobem přeformulovat. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
Slova „v rozsahu údajů o pacientovi“ byla nahrazena slovy 
„v rozsahu údajů vedených o pacientovi“. 

 § 30 odst. 1 
Navrhuje se nahradit slovo „kterému“ vhodnějším 
tvarem „kterým“. 
odst. 3 Navrhuje se nahradit slovo „jejich“ slovem 
„jejího“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 33 odst. 5  
Navrhuje se odstranit interpunkční znaménko 
(čárku) před slovem „odvolat“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

 § 36 písm. b) 
Navrhuje se nahradit slovo „Portále“ slovem 
„Portálu“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
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 Obecně lze doporučit jazykovou korekturu 
celého textu (např. pokud jde o mezery, mezery 
za interpunkčními znaménky atd.). 
 

Připomínka akceptována. 
 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřady   
ÚVČ KML 
 

  
 
 

  RIA byla upravena ve spolupráci s oddělením RIA 
Úřadu vlády ČR. Odd. RIA s úpravami vyslovilo 
souhlas (souhlasný -mail zaslán dne 16. 10. 2020). 
 
 

 Zásadní připomínky k závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace (dále ZZ RIA) 

 

Definice problému 
Žádáme doplnit, jak konkrétně, v jakém 
rozsahu a s jakými důsledky pro dotčené 
skupiny se v praxi projevují identifikované 
problémy (např. lze uvažovat, že nemožnost 
bezpečně sdílet a efektivně využívat data ve 
zdravotnictví může vést k multiplikaci 
totožných vyšetření, omezení možností tvorby 
medicínských studií či koncipování prevence). 
Lze pracovat s ilustrativními příklady.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
Do kapitoly dopracováno. 
 

Definice problému Připomínka akceptována. 
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Pro dokreslení celkového stavu elektronizace 
zdravotnictví je nutné doplnit vyhodnocení 
fungování dosavadních institutů, které jsou 
v právních předpisech již zakotvené a s 
elektronizací souvisejí. Doplnit, jak jsou 
v praxi využívány vedení zdravotnické 
dokumentace v elektronické podobě, 
elektronická preskripce, jednotlivé národní 
registry, atd. V návaznosti je třeba informovat, 
jak poskytovatelé zdravotních služeb přistupují 
k elektronizaci, jaké nástroje včetně 
komerčních již používají a jak jsou připraveni 
na plánované kroky (dle výstupů z konzultací 
nebo mohlo být provedeno i dotazníkového 
šetření na vzorku poskytovatelů). Důsledné 
zmapování současného stavu je předpokladem 
pro vyhodnocení nákladů a přínosů, které, dle 
slov předkladatele, není možné odhadnout 
právě i z důvodu neznalosti míry připravenosti 
subjektů na elektronizaci.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Do kapitoly dopracováno. 
 

Definice problému 
Další z problémových oblastí, která by měla 
být přiblížena, je závislost na dodavatelích 
informačních systémů ve zdravotnictví, kterou 
sám předkladatel zmiňuje při posuzování 
dopadů na podnikatele.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Do kapitoly dopracováno. 
Znění dopracované: (zařazené za dílčí problémy) 
Výše uvedené identifikované problémy se dotýkají všech 
dotčených subjektů uvedených dále v kapitole 1.4 
Identifikace dotčených subjektů. 

 
Pacienti nemají dostupnou svoji elektronickou 
dokumentaci. Nefunguje její sdílení a předávání mezi 
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poskytovateli a to přesto, že existuje svobodná volba 
pacienta ve výběru poskytovatele a právo pacienta na 
získání své dokumentace. Pacient je zatěžován 
multiplicitními nadbytečnými vyšetřeními, což zbytečně 
zatěžuje jeho zdravotní stav a je i finančně náročné. 
Nesdílením relevantních informací je zbytečně snižována 
kvalita péče pro dotčenou osobu.  

 
Tato právní nejistota má vliv i na nekompatibilitu 
informačních systémů poskytovatelů s jinými 
informačními systémy ve zdravotnictví, a to jak na 
národní, tak i na mezinárodní úrovni přinášející opět 
zvýšenou administrativní i finanční zátěž na jejich 
provozovatele (zejména poskytovatele zdravotních 
služeb). Úroveň informačních systémů používaných ve 
zdravotnictví se v ČR samostatně a neřízeně rozvíjí z 
důvodu potřeby jednotlivých poskytovatelů (nemocnic, 
samostatných lékařů, poliklinik atd.). Poskytovatelé se 
však v případě potřeby sdílení nebo výměny zdravotnické 
dokumentace setkávají s technologickým omezením, která 
v současné době nejsou dostatečně řešena. Zdravotnické 
právní předpisy takové postupy neupravují. Problémy s 
omezenou kompatibilitou informačních systému pří 
výměně či sdílení zdravotnické dokumentace se pak dále 
prohlubují v okamžiku potřeby komunikace se 
zahraničím. 

 
Velkým problémem, který má vliv na kvalitu 
poskytovaných služeb je neexistence standardizace 
zdravotnické dokumentace, resp. jejich předávání. 
Běžnou praxí je, že poskytovatel zdravotních služeb 
předá pacientovi, např. výsledek vyšetření a z pacienta se 
pak stává „poštovní doručovatel“ mezi jednotlivými 
poskytovateli zdravotních služeb. Výjimkou je situace, 
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kdy oba poskytovatelé zdravotních služeb využívají např. 
komerčních sítí, ovšem i neexistující kompatabilita 
informačních systémů se projevuje i zde. 

 
Neexistence možnosti regulace dalších nově zaváděných 
služeb či systémů za použití telekomunikačních a 
informačních technologií, které by přinesly do českého 
zdravotnictví růst přístupnosti i kvality poskytovaných 
zdravotních služeb a zajištění informovanosti široké 
veřejnosti o nich. Nejednoznačná pravidla pro využívání 
moderních technologií ve zdravotnictví významným 
způsobem snižují jeho efektivitu a v důsledku mohou mít 
negativní dopad na samotný zdravotní stav jednotlivých 
pacientů. 

 
Neřešení koncepčního zajištění národní a mezinárodní 
interoperability (zavádění standardů) a některých 
nezbytných infrastrukturních komponent (jako například 
registrů zdravotnických pracovníků a poskytovatelů). V 
těchto oblastech logicky zůstává stát představovaný 
Ministerstvem zdravotnictví nezastupitelný a je tím, kdo 
má určovat a garantovat pravidla hry (prostřednictvím 
právních předpisů a koordinační činnosti, nastavování 
principů a pravidel interoperability, kodifikací kvalitních 
standardů a metodik a podpoře vzdělávání 
zdravotnických pracovníků). 

 
Role státu při definování koncepce a priorit 
elektronického zdravotnictví je rovněž nezastupitelná a 
stát tuto roli musí dlouhodobě naplňovat, včetně zajištění 
koordinace s dalšími složkami státu, samosprávy a 
mezistátní kooperace na vrcholové úrovni. Bez naplnění 
této koncepční a koordinační role není možný další 
rozvoj národního systému elektronického zdravotnictví. 
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Stát tuto roli dlouhodobě neplnil a pokud by nedošlo 
k přijetí navrhované právní úpravy, tento problém bude i 
nadále přetrvávat. Důsledkem nevydařených projektů 
elektronizace jsou zbytečně vynaložené prostředky na 
opakující se řešení ale i velká nedůvěra zdravotnických 
pracovníků v elektronizaci a její přínosy, doprovázená 
nedůvěrou ve schopnost státní správy neutěšený stav 
zlepšit. 

 
Dosavadních pozitivních příkladů elektronizace ve 
zdravotnictví není mnoho, mezi úspěšné lze zařadit 
eRecept a eNeschopenku. Vedení elektronické 
zdravotnické dokumentace je možné, ale není dostatečně 
rozšířena a implementována v souladu s prvky zachování 
důvěry. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou na 
elektronizaci připraveni, naprostá většina z nic disponuje 
informačními systémy, které jsou schopny na 
elektronizaci reagovat, ato často i v rámci stávajících 
paušálních poplatků, které často pokrývají legislativní 
změny. 

 
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou samozřejmě závislí 
na svých dodavatelích informačních technologií, ve 
většině oblastí je několik málo dominantních dodavatelů 
těchto technologií. Nicméně situace se zlepšuje s tím, jak 
poskytovatelé zdravotních služeb soutěží své nové 
dodavatele informačních systémů a do smluv se snaží 
implementovat rovnější podmínky. Vyskytují se i případy, 
kdy si poskytovatel zdravotních služeb vyvíjí své 
informační systémy sám. 

 
V současné době je do právní úpravy jako jeden ze 
základních prvků EZ zavedena „ePreskripce a 
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eDispenzace“ Zákonem 378/2007 Sb. o léčivech. K datu 
1. ledna 2018 vznikla povinnost předepisovat recepty 
pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech 
předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (lékaři 
pracující v laboratořích, hygienici, epidemiologové, …). 
Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuti žádní 
PZS, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo 
velikost. Povinnost se týká i přímo řízených PZS resortu 
MZ, Ministerstva obrany, MV i Ministerstva 
spravedlnosti. V souladu s § 81 zákona o léčivech Státní 
ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje 
datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky 
předepisovaných léčivých přípravků – Centrální úložiště 
elektronických receptů (CÚER). Dále SÚKL provozuje 
dle § 81 Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO). 
Aby byla dodržena tato legislativní ustanovení, SÚKL 
vyvinul a v současné době stále rozvíjí nový informační 
systém (IS) eRecept. Tento nový systém, který nahradil 
původní používaný náhradní systém pro elektronickou 
preskripci, splňuje bezpečnostní i technologická kritéria 
(např. soulad s požadavky zákona o kybernetické 
bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy 
veřejné správy (ISVS), které odpovídají vysoké zátěži, 
dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. ledna 
2018, od kdy byla aktuálně stanovena povinnost používat 
elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky. 
Významným počinem je zřízení elektronické identity a 
přiřazení ověřené „elektronické role“ všem lékařům, 
poskytovatelům i lékárnám. Systém eRecept je však pouze 
jednou z komponent, jež je nutno implementovat do 
uceleného systému EZ, které se bude dotýkat všech 
subjektů ve zdravotnictví, jak je uvedeno dále. 

 
Dalším příkladem postupného náběhu elektronizace 
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zdravotnictví jsou národní zdravotnické registry vedené 
podle zákona o zdravotních službách, zejména Národní 
registr poskytovatelů zdravotních služeb a Národní 
registr zdravotnických pracovníků. Tyto jsou vedeny 
v elektronické podobě a i vkládání do těchto registrů je 
elektronickou formou ze strany hlásících jednotek. Účel 
vedení těchto registrů je odlišný od účelu nově 
zřizovaných  registrů a jedná se o účel statistický, 
obsahující i širší okruh vedených údajů. Tyto registry 
jsou však vedeny retrospektivně, kdy v současné platné 
právní úpravě nejsou explicitně uvedeny lhůty pro jejich 
vyplnění.  

 
Obzvláště řešení stávající situace řešení pandemie 
COVID-19 jednoznačně prokázaly nezbytnost 
standardizace v oblasti elektronizace zdravotnictví a 
výměny informací, jelikož se prokázalo, že je v České 
republice reálná potřeba dálkového přístupu k 
informacím vedeným ve zdravotnické dokumentaci a 
práce s nimi. 
 

Provázání problémů, cílů a návrhů variant 
řešení 
Vzhledem k robustnosti popisu jednotlivých 
variant, který je často na úkor srozumitelnosti 
sdělení, žádáme doplnit jasné a stručné shrnutí 
(schéma, diagram, tabulka), z něhož vyplyne, 
jak jsou konkrétní problémové oblasti 
provázány s jednotlivými cíli a návrhy variant 
řešení.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
Schémata vložena. 
 

Identifikace dotčených subjektů Připomínka akceptována. 
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Žádáme doplnit kvalifikovaný odhad, kolika 
poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb a 
zdravotnických pracovníků se úprava týká. 
Tyto údaje jsou základem pro výpočet nákladů.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Požadované počty vloženy. 
 

Návrhy variant řešení 
Předkladatel by měl vyjasnit, zda byly 
v průběhu RIA zvažovány i jiné varianty řešení 
a popř. proč nejsou součástí ZZ RIA. 
V některých oblastech (2.2.2.1 nebo 2.2.2.4) je 
fakticky předkládána pouze jedna varianta, 
resp. změnová a nulová. Žádoucí zároveň je 
alespoň krátce reflektovat rozdíly mezi věcným 
záměrem zákona k elektronizaci zdravotnictví 
z roku 2019 a stávajícím návrhem.   
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně.   
 
Důvod systematiky věcného řešení ZZ RIA je ten, že 
navrhované komponenty v zásadě neexistují a jsou nově 
zaváděny. Jedná se o základní infrastrukturní 
komponenty elektronizace, kde v zásadě neexistují jiné 
reálně implementovatelné varianty, než navrhované. 
Tento důvod doplněn do úvodu návrhu variant řešení 
stejně jako text týkající se rozdílů oproti věcnému 
záměru. 
Vložený text: 
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, jak je 
výše uvedeno, obsahoval některé součásti centrální 
infrastruktury elektronického zdravotnictví, které byly již 
z výsledného paragrafového znění z důvodů jeho 
prosazení v legislativním procesu vyjmuty a byly 
odsunuty z elementární fáze elektronizace do fáze 
následné. Jsou jimi již výše zmíněný Index zdravotnické 
dokumentace a Emergentní zdravotní záznam. Osobní 
zdravotní záznam, jehož zřízení bylo věcným záměrem 
předpokládáno, zařazen nebyl vůbec. 
 

 Návrhy variant řešení 
Předkladatel by měl vysvětlit, proč v ZZ RIA 
nejsou variantně rozpracovány a vyhodnoceny i 
oblasti související se sdílením dat a správou 

Připomínka akceptována. 
 
Do Závěrečné zprávy vloženy ještě připomínkovým 
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souhlasů udělených pacientem. V částech 
věnovaných problémům a cílům přitom 
předkladatel s těmito oblastmi pracuje.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

místem zmíněné varianty věcného řešení i ve vazbě na 
dílčí cíle. 
 

 Stanovení pořadí variant a výběr 
nejvhodnější 
Oceňujeme, že předkladatel využil metodu 
multikriteriální analýzy. Postrádáme ale 
výstupy, konkrétně výčet kritérií, podle kterých 
byly jednotlivé varianty posuzovány (např. 
efektivita či dostupnost poskytovaných služeb, 
náklady na státní rozpočet, administrativní 
zátěž pro poskytovatele zdravotních/sociálních 
služeb, atd.), a přehledné shrnutí výsledků, 
které ukáže, jak si jednotlivé varianty stojí dle 
zvolených parametrů. Výstupy umožní ověřit, 
proč byly jako nejvhodnější vybrány právě 
zvolené varianty.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Vložena tabulka s hodnotícími parametry u jednotlivých 
variant, jejímž výsledkem jsou i dopady do státního 
rozpočtu. 
 

 Dopady na státní rozpočet 
Je nutné pokusit se alespoň odhadnout (řádově, 
forma od–do) celkovou výši možných nákladů 
pro státní rozpočet, ideálně s výhledem na další 
léta. Ani personální náklady vzniklé navýšením 
počtu pracovníků na MZD (buď 15, nebo 28 
úvazků), které lze vyčíslit, nejsou 
konkretizovány.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Viz vypořádání předcházející připomínky. Doplněny 
náklady na 15 úvazků u MZ v kap. 3 a kap. 4 i odhad 
dopadů do státního rozpočtu v rozpětí. 
CELKEM NÁKLADY STÁTNÍ ROZPOČET  

U NEJVÝHODNĚJŠÍ VARIANTY  
Rozpětí od 257 879 tis. Kč. do 500 000 tis. Kč. 
Kvalifikovaný odhad. 
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 Dopady na poskytovatele 

zdravotních/sociálních služeb 
Rozumíme zdůvodnění, proč je obtížné vyčíslit 
celkové náklady pro dotčené poskytovatele. 
Žádáme proto alespoň o zahrnutí modelových 
příkladů toho, jaké konkrétní položky, 
povinnosti a náklady mohou poskytovatelům 
vyplynout (lze třídit dle typu). Dovedeme si 
představit, že mohl být osloven vzorek 
poskytovatelů, zmapována jejich výchozí 
situace (technické a personální podmínky, 
počet pacientů a zdravotnických pracovníků, 
apod.) a následně typově modelovány dopady 
nové úpravy. K tomuto účelu mohly být 
využity i výstupy z konzultací. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
 
Jak již bylo uvedeno v materiálu. Náklady poskytovatelů 
jsou obtížně vyčíslitelné. Důvody jsou uvedeny 
v materiálu. Do kapitoly 3. doplněno další zdůvodnění: 
Pozn. Náklady poskytovatelů zdravotních služeb jsou 
obtížně vyčíslitelné. Hlavním důvodem je rozsah 
povinností stanovených navrhovanou legislativní 
úpravou. Povinné je v zásadě jen napojení na IDRR a 
kmenové registry, vše ostatní je dobrovolné. Náklady 
nebudou zásadní, v některých případech v závislosti na 
uzavřené smlouvě s dodavatelem i nulové. Dalším 
důvodem pro obtížnou vyčíslitelnost nákladů je stav 
informačních systémů, počet pacientů a dále také 
charakter poskytovatele zdravotních služeb. Jinak bude 
stav příprav na elektronizaci zdravotnictví stanoven u 
lůžkových zařízení (cca 300 poskytovatelů zdravotních 
služeb), jinak u jednotlivých ambulancí. 
 

 Dopady na spotřebitele, resp. pacienty, 
pojištěnce, třetí osoby 
Je nutné více rozvést, v čem konkrétně budou 
spočívat dopady pro spotřebitele, tj. pacienty, 
pojištěnce, ale i třetí osoby, které budou moci 
pracovat s dostupnými daty. Předkladatel sice 
cílí na zvýšení efektivity a kvality dostupné 
péče, nereflektuje však dopady, potenciálně 
přínosy, které by naplnění těchto cílů mělo 
přinést pro zmíněné skupiny. 
 

Připomínka akceptována. 
 
Do kapitoly 3 a 4 doplněny přínosy pro pacienty v oblasti 
přínosů. 
Bude nastoleno rovnější postavení pacientů, kteří získají 
přístup ke svým datům. Bude zvýšena kvalita péče s 
ohledem na dostupné informace a jejich výměnu v 
elektronické podobě. Budou omezena duplicitní vyšetření 
a pacient jimi bude méně zatěžován. Rychlejší dostupnost 
výsledků a jejich elektronizace povede ke zvýšení 
psychické kvality života pacientů. 
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Tato připomínka je zásadní.  
 Korupční rizika 

S ohledem na vyšší korupční potenciál oblasti 
(elektronizace) zdravotnictví žádáme zvážit 
stanovisko předkladatele k tomuto typu dopadů 
a specifikovat, jak byla tato oblast dopadů 
vyhodnocována. 
     
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. Vysvětleno. 
 
Hodnocení korupčních rizik vyhodnoceno v důvodové 
zprávě. Doplněno do Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA 

 Implementace  
Žádáme zohlednit faktory, které mohou narušit 
realizaci úpravy. Příkladem míru připravenosti, 
ale i vůle poskytovatelů zdravotních/sociálních 
služeb nebo zájem a povědomí pacientů 
o elektronizaci. Nabízí se otázka, zda a jak 
předkladatel plánujeme komunikovat možnosti 
a výhody elektronizace zdravotnictví směrem 
k veřejnosti.  
   
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
 
 Kapitola doplněna. Na rozdíl od připomínkového místa 
se nedomníváme, i vzhledem k aktuálnímu dění 
týkajícímu se řešení pandemie Covid-19, že by 
neexistovala vůle poskytovatelů zdravotních služeb 
navrhovanou elementární fázi elektronizace zdravotnictví 
implementovat. Vyplynulo to i z jednání s přísl. 
profesními skupinami (ČLK, SPL). 
Resort zvolí vhodnou komunikační strategii vzhledem 
k cílové skupině a bude propagovat přínosy elektronizace 
směrem k dotčeným cílovým skupinám, které budou 
rozdílné návazně na stav připravenosti ve vztahu k 
elektronizaci zdravotnictví. Konzultace v průběhu 
přípravy návrhu zákona ukázaly, že zejména nemocnice 
jsou na start elektronizace připraveny, neboť již v 
současné době komunikují např. s Národním 
zdravotnickým informačním systémem, zdravotními 
pojišťovnami i mezi sebou elektronicky, většinou 
dávkovou formou. Legisvakanční lhůta 10 let cílí zejména 
na ambulantní sféru, kde stav připravenosti není, a to i 
vzhledem k věkové struktuře praktických lékařů, na 
takové úrovni, jako tomu je u velkých poskytovatelů 
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zdravotních služeb. 
 

 Konzultace a zdroje dat 
Mělo by být uvedeno, zda byli konzultováni i 
zástupci z řad pacientů, pro které by měla být 
úprava primárně přínosná, a dále komerčního 
sektoru, kterému se rozšíří podnikatelské 
příležitosti. Dále by měly být stručně shrnuty 
informace získané od zástupců poskytovatelů 
zdravotních/sociálních služeb či lékařů, které 
se týkají jejich přístupu k elektronizaci a 
možnostem jejího zajištění. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Kapitola doplněna. 
V průběhu počátečních měsíců roku 2020 proběhla celá 
řada jednání zejména se zástupci Sdružení praktických 
lékařů, s předsednictvem České lékařské komory i členy 
Asociace nemocnic ČR i zástupci Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR a VZP ČR. Návazně na tato jednání bylo 
upuštěno od původní varianty připravovaného věcného 
záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví zahrnujícího 
index zdravotnické dokumentace, emergentní zdravotní 
záznam a tyto komponenty, resp. jejich zřízení a 
kodifikace byly přesunuty do další fáze elektronizace 
zdravotnictví. Postoj uvedených profesních organizací 
k elektronizaci zdravotnictví je kladný, resp. všechny 
subjekty uznávají nezbytnost implementace alespoň 
elementární fáze elektronizace zdravotnictví do právního 
řádu, a to i vzhledem k aktuálnímu řešení pandemie 
Covid-19. 
Návrh zákona byl konzultován s pacientskými 
organizacemi již v průběhu vnitřního připomínkového 
řízení. Zároveň byl předložen poradnímu orgánu 
ministra zdravotnictví, kterým je Pacientská rada 
sdružující zástupce pacientských organizací. I v tomto 
případě byl návrh přijat kladně a na jím posledním 
zasedání (září 2020) byl domluven další postup 
v prezentaci zákona o elektronizaci zdravotnictví 
pacientské veřejnosti. 
Názory všech dotčených cílových skupin jsou průběžně 
reflektováni, kdy jsou pořádány a navštěvovány odborné 
akce, zejména konferenční. Samozřejmě i v rámci 
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připomínkového řízení je tomuto věnována velká 
pozornost. 

 Přezkum účinnosti regulace 
V zájmu usnadnění provádění přezkumu by 
předkladatel měl již v tuto chvíli stanovit 
konkrétní indikátory-parametry, které bude 
vyhodnocovat, aby zjistil, zda byly vyřešeny 
identifikované problémy a naplněny cíle. 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Kapitola doplněna. 
V zájmu usnadnění provádění přezkumu byly alespoň 
rámcově stanoveny konkrétní indikátory-parametry, které 
budou vyhodnocovány: 

- počet nových centrálních informačních 
systémů a počet funkcí, 

- počet záznamů v kmenových registrech, 

- počet vyměněných zpráv. 

 
 Doporučující připomínky k ZZ RIA  

 Doporučujeme sjednotit stanovisko k 
personálním nákladům na zajištění nové 
agendy. Ve shrnutí ZZ RIA je pracováno s 15 
novými úvazky, v textu na s. 21 je úvazků 28.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 
Upraveno na 15 úvazků. 

 

 Doporučujeme vysvětlit význam termínu 
„mezinárodní sémantická interoperabilita“. Zdá 
se, že její naplnění je jedním z kritérií 
posuzovaných při výběru variant, proto je 
důležité ji jasně definovat. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o běžný pojem v rámci IT – např. definice ze 
zdroje KTD - Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/05/000000555.htm 
„Obsahové vyjádření struktury metadat, které dovoluje 
sémanticky kombinovat datové prvky z různých schémat, 
slovníků a jiných nástrojů a umožňuje tak vyhledávat 
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informace napříč heterogenními distribuovanými 
databázemi, zejména v prostředí internetu, zadáním 
jediného dotazu. Pomocí sémantické interoperability jsou 
řešeny např. případy, kdy jednotlivé zdroje používají 
různé termíny pro popis téhož pojmu (např. autor, tvůrce 
a skladatel) nebo naopak používají stejné termíny pro 
různé pojmy. Sémantické interoperability lze dosáhnout 
užíváním standardů popisu obsahu zdrojů.“ 

ÚVČR – KOM   
 Po stránce formální: 

 
Předkladatel splnil s níže uvedenými 
výhradami formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, 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. 
 
V  bodě 5. obecné části důvodové zprávy, 
týkajícím se zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s právem EU, 
předkladatel jenom uvádí některé předpisy EU 
a hned konstatuje, že návrh je v s příslušným 
předpisem EU v souladu, aniž by alespoň 
stručně zdůvodnil, na základě kterého důvodu a 
analýzy k tomuto závěru dospěl. Požadujeme 
chybějící (alespoň stručné) zdůvodnění doplnit. 
Požadujeme rovněž uvést v tomto bodě 
důvodové zprávy plné názvy předpisů EU. 

Připomínka akceptována 
 
 
Důvodová zpráva doplněna ve smyslu připomínky. 
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 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhu se dotýkají: 

• čl. 8, 24, 26 a hlava VII Listiny 
základních práv EU, 

• 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), v platném znění, 

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

Připomínka akceptována. 
 
Důvodová zpráva je doplněna ve smyslu připomínky. 
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• 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. 

 Připomínky a návrhy změn:  
 
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu 
žádné věcné připomínky ani návrhy změn. 
 
Závěr:  
 
Návrh přímo nezapracovává právo EU a 
nejeví se být s právem EU v rozporu. 
Nedostatky v důvodové zprávě je nutné 
odstranit. 

 

NÚKIB 
 

  

 K § 3 písm. a)  
Podle nadepsaného ustanovení mají mít 
poskytovatelé zdravotních služeb a někteří 
poskytovatelé sociálních služeb povinnost 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení § 4 písm. a) bylo upraveno takto:  
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„dodržovat standardy elektronického 
zdravotnictví vydané Ministerstvem 
zdravotnictví podle § 38 odst. 2 písm. c)“ 
návrhu zákona. Považujeme za nesrozumitelné, 
jakou právní povahu bude mít předmětný 
standard. Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy vydávají 
ministerstva k provedení zákona a v jeho 
mezích právní předpisy, a tak se 
pravděpodobně bude jednat o právní předpis. 
Není však mimo jiné srozumitelné, jaké bude 
místo tohoto nového druhu právního předpisu 
v hierarchii právních norem a jaká pravidla se 
budou uplatňovat pro jeho legislativní proces.  
Požadujeme vyjasnit, jak budou moci ostatní 
orgány státní správy (popřípadě jiná 
připomínková místa) participovat na formulaci 
těchto standardů, což je z pohledu NÚKIB 
relevantní vzhledem k tomu, že se v důvodové 
zprávě uvádí: „Provozní, bezpečnostní a další 
standardy bude na základě zákona vydávat 
Ministerstvo zdravotnictví.“  
Vzhledem k tomu, že bezpečnostní opatření 
mimo jiné také pro elektronické zdravotnictví 
podle návrhu zákona bude stanovit zákon o 
kybernetické bezpečnosti a v návaznosti na něj 
vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti, je nezbytné vyjasnit vztah 
předmětných standardů a této vyhlášky, a to 
zejména pro případ, že by stanovené standardy 
byly v kolizi s normami vyhlášky. Tím spíše, 
když podle § 42 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 
má být nedodržení standardu dokonce 
přestupkem. 
 

„Poskytovatel zdravotních služeb  nebo sociálních služeb 
je jako oprávněná osoba  povinen 
a) dodržovat standardy elektronického zdravotnictví 

vydané ministerstvem  podle § 38 odst. 2 písm. c), ; 
standardy elektronického zdravotnictví se 
považují za dodržené, pokud je namísto nich 
postupováno podle jiných právních předpisů.“. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 K § 2 odst. 8  

Navrhujeme doplnit do výčtu oprávněných 
osob také subjekty založené podle veřejného 
práva, včetně organizačních složek státu, 
jelikož i ty by měly být podle důvodové zprávy 
oprávněnými osobami a ve výčtu uvedeny 
nejsou. Dále navrhujeme neuvádět ve výčtu 
speciálně „fyzickou osobu podnikající“, jelikož 
výčet již obsahuje „fyzické osoby“ – vzniká tak 
nedůvodná duplicita a tedy nadbytečnost. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka přijata. 
 
Ustanovení upřesněno. 

 K § 32  
Navrhujeme doplnit do ustanovení požadavky 
na náležitosti platného souhlasu, např. odkazem 
na čl. 4 odst. 11 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována částečně. 
Doplněno do důvodové zprávy: „Souhlas ukotvený v 
tomto paragrafu musí být ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 
11 Obecného nařízení na ochranu osobních údajů 
svobodným, konkrétním, informovaný a jednoznačným 
projevem vůle.“ 
 
Náležitosti souhlasu, resp. projevu vůle upravuje obecně 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, který se ke zvláštní právní úpravě 
uplatní subsidiárně. Dále uvádíme, že nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) je přímo použitelný 
právní předpis. Ani zákon č. 110/2019 Sb. neobsahuje 
„přepis“ čl. 4 odst. 1 do svých ustanovení. 
 

NKÚ 
 

  

 K § 18 odst. 1 písm. e)  
 

Ustanovení § 18 odst. 1 obsahuje taxativní 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
Vzhledem k zásadě minimalizace údajů i vzhledem 
k účelu využití údajů vedených v kmenových 
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výčet kmenových údajů o poskytovatelích 
zdravotních služeb a sociálních služeb 
v kmenovém registru poskytovatelů 
zdravotních služeb. V tomto výčtu je pod písm. 
e) uvedeno datum zahájení poskytování 
zdravotních služeb, rovněž také je pod písm. f) 
uvedeno datum zániku oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. V tomto 
ustanovení doporučujeme pro úplnost doplnit 
také „údaj o datu vzniku oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb“, a to i 
z důvodu, že datum vzniku oprávnění nemusí 
být totožný s datem zahájení poskytování 
zdravotních služeb. Tento údaj doporučujeme 
uvést pod písm. e), před ustanovením o datu 
zahájení poskytování zdravotních služeb, a to 
z důvodu logické posloupnosti a tuto změnu 
zohlednit rovněž v odst. 2 tohoto ustanovení.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

zdravotnických registrech v rámci elektronizace 
zdravotnictví je důležitý údaj o zahájení poskytování 
služeb, nikoliv datum vydání rozhodnutí o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  
V Národním registru poskytovatelů je tento údaj 
dostupný. 
 
K tomu viz též § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 
Sb. 
 

 K § 18 odst. 2 písm. a) 
 
Ustanovení vymezuje kmenové údaje o 
poskytovatelích sociálních služeb poskytujících 
zdravotní služby bez oprávnění v jasně 
vymezeném rozsahu, s odkazem na odst. 1, tj. 
např. identifikační údaje poskytovatele, datum 
zahájení poskytování zdravotních služeb, 
provozní a ordinační doba poskytovatele. 
V tomto výčtu však chybí kontaktní údaj podle 
odst. 1 písm. d) - telefonní číslo, a identifikátor 
datové schránky, je-li zřízena, a podle odst. 1 
písm. q) adresa elektronické pošty, adresa 

Připomínka neakceptována. 
 
Údaje nejsou vedeny v Národním registru poskytovatelů 
zdravotních služeb, neb správní úřad nevydává oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb poskytovateli 
sociálních služeb. K tomu viz § 11 odst. 8 zákona č. 
372/2011 Sb. 
 
Písmeno q) bylo z § 18 odst. 1 vypuštěno na základě 
vypřádání připomínek uplatněných v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení. 
 
Vzhledem k zásadě minimalizace údajů i vzhledem 
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internetových stránek, jsou-li zřízeny. Do výčtu 
doporučujeme zahrnout rovněž další údaje, 
uvedené v odst. 1 písm. b) bodu 2 údaj o tom, 
že jde o poskytovatele sociálních služeb 
poskytujícího zdravotní služby bez oprávnění. 
Ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) doporučujeme 
doplnit takto: „a) o poskytovatelích sociálních 
služeb poskytujících zdravotní služby bez 
oprávnění v rozsahu podle odstavce 1 písm. a), 
b) bodu 2, d), e), j), k) a q) s tím, že se uvádějí 
údaje ve vztahu k poskytovateli sociálních 
služeb,“. Doporučujeme doplnit do výčtu další 
kmenové údaje, a to formu zdravotní péče, 
obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče nebo název zdravotní služby, a to pro 
každé místo poskytování. Rovněž 
doporučujeme doplnit o údaj o datu 
pozastavení poskytování zdravotních služeb a 
údaj o datu pokračování v poskytování 
zdravotních služeb.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

k účelu využití údajů vedených v kmenových 
zdravotnických registrech v rámci elektronizace 
zdravotnictví nebude ministerstvo rozšiřovat údaje 
vedené v registru o další navrhované údaje. 
 

 K § 18 odst. 2 písm. b) 
 
Ustanovení vymezuje kmenové údaje o 
osobách usazených nebo se sídlem v jiném 
státě EU poskytujících zdravotní služby bez 
oprávnění, které se budou vést v kmenovém 
registru poskytovatelů zdravotních služeb. 
Mezi tyto údaje jsou zahrnuty kontaktní adresa 
a další údaje podle odstavce 1 písm. d) - 
telefonní číslo, a identifikátor datové schránky, 
je-li zřízena, a písm. j) - provozní a ordinační 

Připomínka neakceptována. 
 
Další požadované údaje nejsou vedeny v Národním 
registru poskytovatelů zdravotních služeb, neb správní 
úřad nevydává oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. 
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doba pro každé místo poskytování zdravotních 
služeb.  
 
Do tohoto výčtu doporučujeme zahrnout další 
kontaktní údaje, uvedené v odst. 1 písm. q) - 
adresa elektronické pošty, adresa internetových 
stránek, jsou-li zřízeny. Dále do výčtu 
doporučujeme zahrnout další údaje, uvedené 
v odst. 1 písm. a) - identifikační údaje 
poskytovatele zdravotních služeb, a to 
identifikační číslo osoby poskytovatele 
zdravotních služeb a název, údaj uvedený 
v odst. 1 písm. c) údaj o tom, že jde o osobu 
usazenou nebo se sídlem v jiném státě 
Evropské unie poskytující zdravotní služby bez 
oprávnění, údaj uvedený v odst. 1 písm. e) - 
datum zahájení poskytování zdravotních 
služeb, údaj uvedený v odst. 1 písm. k) adresa 
sídla poskytovatele zdravotních služeb a adresa 
místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a jejich identifikátor. Ustanovení § 18 
odst. 2 písm. b) doporučujeme doplnit takto: 
„b) o osobách usazených nebo se sídlem 
v jiném státě Evropské unie poskytujících 
zdravotní služby bez oprávnění, a to údaje 
uvedené v dokladu prokazujícím jejich 
oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném 
státě Evropské unie, kontaktní adresa a další 
údaje podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), j), k) 
a q), datum zahájení a ukončení poskytování 
zdravotních služeb na území České republiky, 
zákaz poskytování zdravotních služeb na území 
České republiky a doba jeho trvání.“. 
Doporučujeme doplnit do výčtu další kmenové 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 85 (celkem 135) 

údaje, a to formu zdravotní péče, obory 
zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče 
nebo název zdravotní služby, a to pro každé 
místo poskytování. Rovněž navrhujeme doplnit 
o údaj o datu pozastavení poskytování 
zdravotních služeb na území České republiky a 
o datu pokračování v poskytování zdravotních 
služeb na území České republiky 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

ÚOHS 
 

  

 Připomínkové místo uplatnilo pouze 
legislativně technické připomínky a 
připomínky upozorňující na písařské chyby. 
 

Relevantní připomínky byly v návrhu zákona 
zohledněny. 

ÚOOÚ 
 

  

 
 

Obecně 

Stejně jako u připomínek k návrhu novely 
zákona o zdravotních službách, čj. UOOU-
03506/20-4, považuje ÚOOÚ prioritu 
zdravotnictví naplnění článku 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR, tedy postavení jasného a trvalého 
zákonného základu pro řešení pandemie 
COVID-19. Za optimální přitom považuje, aby 
se jednalo o speciální, tedy přehledný, zákon, 
nikoliv o pouhou novelu, neboť se jedná 
o masivní zásah do soukromí. Tato 
připomínka je zásadní.  
V podrobnostech ÚOOÚ odkazuje na tyto 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Ministerstvo zdravotnictví za účelem řešení pandemie 
COVID-19 předložilo novelu zákona č. 258/2000 Sb. a 
dalších souvisejících zákonů (tzv. zákon o COVID-19) 
do mezirezortního připomínkového řízení dne 30. 
listopadu 2020, kdy ÚOOÚ je a bylo připomínkovým 
místem. Na zákoně o COVID-19 se i nadále pracuje a 
ÚOOÚ bude průběžně informováno, jak práce pokračují. 
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připomínky.   
Z hlediska systematiky by bylo vhodné, aby 
pacient a jeho práva, včetně práv na ochranu 
soukromí, byl na prvním místě. V návrhu 
absentuje řada praktických výhod pro pacienta, 
například usnadnění komunikace se 
zdravotníkem či poskytovatelem. V návrhu 
není pamatováno na elektronickou podobu 
institutu dříve vyslovené vůle (§§ 35a a 36 
návrhu novely zákona o zdravotních službách), 
ačkoliv by to měla být integrální součást 
systému správy souhlasů (§§ 32–4). 
Z pohledu ochrany soukromí je návrh je příliš 
minimalistický a dostatečně neupravuje 
garance ochrany osobních údajů; absentuje 
zejména regulace emergentního 
záznamu/pacientského souhrnu, ačkoliv má být 
ryze elektronický. Tento právní institut proto 
nepatří do návrhu zákona o zdravotních 
službách, ale do tohoto návrhu. 
ÚZIS se od 13. února 2019 na ÚOOÚ 
opakovaně obracel. Tato vzorová praxe 
umožnila odstranit řadu problémů, na které by 
jinak musel ÚOOÚ upozornit až nyní, v rámci 
vnějšího připomínkového řízení. ÚOOÚ žádá 
předkladatele, aby respektoval výsledky 
jednání s ÚZIS, zejména u DPIA. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo 

Připomínka akceptována. 
 
Materiál dopracován a vloženy úpravy, které vyplynuly z 
jednání zmiňovaného ÚOOÚ v připomínce. 
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odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Jak je uvedeno v části Obecně, o dopracování 
DPIA právě probíhají mezi ÚZIS a ÚOOÚ 
jednání. Momentálně je shoda na východiscích 
a na základě ní bude DPIA dopracována. 
ÚOOÚ proto žádá předkladatele, aby výsledky 
tohoto dopracování převzal. 

 
 

 K jednotlivým ustanovením 

V § 2 odst. 7 a 8 je nezbytné změnit 
terminologii. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Řada zapisujících osob a oprávněných osob 
nemá právní osobnost, není subjektem práva. 
Tím je v těchto případech Česká republika. 
Příkladem je statistický úřad nebo SÚKL. 

Připomínka akceptována. 
 
Připomínka je neurčitá. Není uvedeno, jakou konkrétní 
úpravu připomínkové místo požaduje (viz čl. 8. odst. 6 v 
návaznosti na čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády).  
 
Ustanovení s ohledem na subjekty, které zákon uvádí 
jako zapisující osoby nebo oprávněné osoby byla 
doplněna o organizační složky státu a územně 
samosprávných celků viz návrh zákona. 
 
Připomínkové místo mění připomínku na doporučující. 
 

 V § 7 odst. 3 se slova „po dobu 50 let“ 
nahrazují slovem „3 roky“. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Je třeba vycházet z účelu zpracování osobních 
údajů. To lze modelovat na příkladu. Prof. 
Vladimír Vondráček byl lékař, který se narodil 

Připomínka akceptována částečně. 
 
Doba ukládání v kmenovém registru zdravotnických 
pracovníků a kmenovém registru poskytovatelů 
zdravotních služeb byla upravena na 10 let. 
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v roce 1895, v roce 1970 odešel do starobního 
důchodu a zemřel v roce 1978. Pokud se dojde 
k závěru, že mezi lety 1950 až 1955 postupoval 
z dnešního pohledu non lege artis, k čemu bude 
taková informace po více než 70 letech? To je 
ten účel, který má zákon stanovit. Právní 
povinnost, kterou předkladatel musí 
respektovat, je účelové omezení podle článku 5 
odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nejsou 
stanoveny skutečné účely zpracování osobních 
údajů a jsou chybně zaměňovány s právním 
základem zpracování, je z toho prázdná 
množina. 

Argument důvodové zprávy: „Doba uchovávání 
kmenových údajů je stanovena v souladu 
s připravovanou novelou zákona o základních 
registrech,“ není přesvědčivý. Kmenové 
registry NZIS nejsou přímou součástí 
eGovernementu, a proto by měl být uveden 
svébytný důvod – účel – pro dobu uchování. 
Měla by být stanovena doba přiměřená a 
účelná. 

 V § 12 a následujících by bylo vhodné 
upřednostnit pacienty před zdravotníky.  

Odůvodnění: 
Každá zdravotní regulace musí začínat 
pacientem; zdravotníci mají následovat. 
Argument zákonem o zdravotních službách je 
nevhodný, protože jednak tamní systematika 

Připomínka neakceptována.  
 
Pořadí ustanovení v zákoně nebo pořadí jednotlivých 
vymezení v ustanovení nebo pořadí vyjmenování 
jednotlivých subjektů nezakládá důležitost, resp. 
„nadřazenost“ úpravy. 
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není nejlepší a jednak nereguluje registr 
pacientů, o jehož systematiku primárně jde. 
Takže jako kompromis si lze představit 
systematiku: KRP, KRPZS a KRZP. 

Tato připomínka je doporučující. 
 V § 15 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:  

„(1a) Kmenové zdravotnické registry 
slouží k 

a) identifikaci 
1. pacientů, 
2. poskytovatelů zdravotních služeb, nebo 
3. zdravotnických pracovníků, 

b) udržování jednoznačných, aktuálních a 
platných údajů o 

1. pacientech, 
2. poskytovatelích zdravotních služeb, 

nebo 
3. zdravotnických pracovnících.“ Tato 

připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V návrhu absentuje vymezení účelu zpracování 
osobních údajů v kmenových registrech. Není 
to obecný cíl regulace, např. (representativní) 
hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti 
zdravotních služeb, zdravotních ukazatelů 
obyvatelstva, činnosti poskytovatelů 
zdravotních služeb, ekvity zdravotní péče pro 
všechny skupiny obyvatel, nebo 
transparentnosti a efektivity systémů úhrad 

Připomínka akceptována.  
Ustanovení § 15 bylo upraveno - viz návrh zákona. 
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zdravotních služeb. K tomu slouží zákon jako 
takový a zpracování osobních údajů je pouze 
nástroj. Věcná působnost zákona je tedy o 
stupeň abstraktnější záležitost. Účel osobních 
údajů není ani stanovení působnosti (úkolu) 
správního úřadu. To je ve skutečnosti právní 
základ zpracování osobních údajů podle článků 
6 a 9 GDPR, tedy o stupeň méně abstraktní 
záležitost. 

Optimální by bylo, aby účely zpracování 
osobních údajů byly rozděleny na řádné 
(standardní), které jsou každodenní rutinou, a 
mimořádné (nestandardní), které jsou 
výjimečné, typicky pro dozor, odúmrť apod. 
Analysou logů by bylo zajištěno, že neobvyklé 
množství mimořádných zpracování osobních 
údajů bude detekováno včas. 

 V § 15 se odstavec 3 zrušuje. 

Odůvodnění: 
Duplicita s § 16 odst. 1. 

Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Ustanovení § 15 odst.  3 stanoví kmenový údaj jako 
správný. § 16 odst. 1 stanoví postup v případě oprávněné 
pochybnosti o správnosti údaje. 
 
Obdobnou úpravu obsahuje § 4 odst. 4 a 6 zákona 
č. 111/2009 Sb. 
 
 
 

 Ustanovení §§ 22–23 se označují jako §§ 17a–
17b. Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Připomínky vztahující se k systematice právního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 91 (celkem 135) 

Odůvodnění: 
Vizte obecnou část připomínek. 

předpisu jsou legislativně technické a jako takové 
nemohou být označeny jako zásadní.  
Vedle toho připomínáme, že pořadí ustanovení v zákoně 
nezakládá důležitost „nadřazenost“ úpravy obsažené v 
dotčených ustaveních. 
 
 

 Ustanovení § 17a zní: 
„§ 17a 

(1) Ministerstvo do kmenového 
registru pacientů o pacientovi zapíše 

 a) identifikátor pacienta, 

 b) informaci, zda byl ztotožněn v registru 
obyvatel, 

 c) údaj o svéprávnosti, nebo jejím 
omezení, a 

 d) identifikátory zákonných zástupců. 

(2) Zdravotní pojišťovna do 
kmenového registru pacientů o svém klientovi 
zapíše 

 a) číslo evropského průkazu zdravotního 
pojištění, 

 b) nemá-li pacient rodné číslo, číslo 
pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, 

 c) je-li přiděleno, rodné číslo,  

 d) osobní jméno a příjmení, 

 e) identifikační číslo osoby registrujícího 

Připomínka neakceptována. 
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poskytovatele zdravotních služeb; v případě, že 
jsou u poskytovatele zdravotních služeb 
poskytovány zdravotní služby na více 
pracovištích, identifikátor konkrétního 
pracoviště, na kterém je pacient zaregistrován, 

 f) datum narození pacienta, 

 g) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, 
který pacient nepřežil, 

 h) pohlaví, 

 i) identifikátor zdravotní pojišťovny. 

(3) Pacient sám o sobě do 
kmenového registru pacientů zapíše 
preferovaný jazyk nebo jiný způsob 
komunikace, přičemž přednastaven je český 
jazyk. 

(4) Ministerstvo si od správy 
základních registrů vyžádá adresu trvalého 
pobytu pacienta a jeho kontaktní údaje, 
zejména telefonní číslo a adresa elektronické 
pošty. 

(5) Jde-li o novorozence, zapíše 
poskytovatel zdravotních služeb údaje, které 
jsou mu známy.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Z hlediska legislativní techniky je vhodnější do 
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jedné právní normy smísit zapisovatele a druh 
osobního údaje. Na druhou stranu by bylo 
nanejvýš vhodné rozdělit oprávnění na 
poskytnutí (angl. disclosure) osobních údajů a 
stanovením právního základu takového 
poskytnutí. 

Základem identifikace pacientů ve 
zdravotnictví by mělo být číslo EHIC. Vztah 
rodného čísla a čísla pojištěnce by měl být 
přeformulován. 

V KRP by neměly být vedeny historické údaje a 
rovněž časové údaje o změně osobního údaje. 
KRP má být ryze aktuální to jeho účel, nemá 
suplovat vlastní evidenci poskytovatelů nebo 
zdravotních pojišťoven. 

A konečně, po pacientovi nelze vyžadovat 
informace, které již stát má. 

 
 Ustanovení § 20 zní: 

§ 20 
(6) Ministerstvo do kmenového 

registru zdravotníků o zdravotnickém 
pracovníkovi zapíše jeho identifikátor.  

(7) Správce národního registru 
zdravotnických pracovníků do kmenového 
registru zdravotníků o zdravotnickém 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna o konkrétní důvody 
vedení údaje o pohlaví. 
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pracovníkovi zapíše 
a) akademický titul, osobní jméno a příjmení 

zdravotnického pracovníka, jeho vědeckou 
hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

b) datum narození, 
c) místo narození, 
d) státní občanství, 
e) údaj o zařazení zdravotnického pracovníka 

do specializačního vzdělávání ve 
specializačním oboru nebo v nástavbovém 
oboru s uvedením oboru, data zařazení a 
vzdělávacího zařízení, které o zařazení 
rozhodlo, 

f) údaj o absolvování základního kmene 
specializačního vzdělávání s uvedením 
oboru, data ukončení, čísla certifikátu a 
vzdělávacího zařízení, které certifikát 
vydalo, 

g) označení odborné způsobilosti, 
specializované způsobilosti a zvláštní 
odborné nebo zvláštní specializované 
způsobilosti, číslo diplomu, a datum jejich 
získání; v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání označení 
způsobilosti a datum jejího uznání, 

h) identifikační údaj uznávacího orgánu v 
případě uznání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání podle jiných 
právních předpisů, 

i) údaj, zda  jde o hostující nebo usazenou 
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osobu, a 
j) v případě hostující osoby datum oznámení, 

na základě kterého může vykonávat 
zdravotnické povolání. 

(8) Poskytovatel zdravotních služeb 
do kmenového registru zdravotníků 
o zdravotnickém pracovníkovi, který je k němu 
pracovněprávním vztahu, zapíše 
a) svůj identifikační údaj a 
b) obor, druh a formu zdravotní péče, ve 

kterém zdravotnický pracovník pracuje. 
(9) Zdravotnický pracovník do 

kmenového registru zdravotníků o sobě zapíše 
své bydliště. 

(10) Ministerstvo si od správy 
základních registrů vyžádá kontaktní údaje 
zdravotnického pracovníka, zejména telefonní 
číslo a adresa elektronické pošty.  

(11) Soud do kmenového registru 
zdravotníků o zdravotnickém pracovníkovi 
zapíše pravomocné rozhodnutí o zákazu 
výkonu zdravotnického povolání. 

(12) Komora do kmenového registru 
zdravotníků o zdravotnickém pracovníkovi 
zapíše, že je jejím členem.“ Tato připomínka 
je zásadní. 
Odůvodnění: 
Vizte připomínku č. 0. Lze doplnit, že evidence 
pohlaví zdravotníka je neúčelná. 
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 Ustanovení § 26 odst. 2 je nezbytné 
přepracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 

Odůvodnění: 
NCP je integrální součástí návrhu; do zákona 
o zdravotních službách se dostalo pokoutně, 
a proto je nezbytné diskutovat o jeho podobě. 
Argument: „všechny regulace v oblasti 
zdravotnické dokumentace zůstávají v zákoně o 
zdravotních službách“, zpochybňuje samotnou 
existenci návrhu, navíc není validní: NCP se 
zdravotní dokumentace přímo nijak netýká, je 
to institut pro jeho předávání do zahraničí, což 
je srovnatelné s dočasným úložištěm. 

 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
 
 

 V § 30 odstavec 3 zní: „(3) Části zdravotnická 
dokumentace jsou v dočasném uložišti 
uloženy do doby jejich stažení 
příjemcem, nejdéle však měsíc; poté se 
zdravotnická dokumentace z dočasného 
uložiště nevratně vymaže.“ Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Nejde o to, že by poskytovatel je stále on-line, 
ale že by měl být. V roce 2020 a v době 
masivního využívání cloud computingu to není 
nepřiměřený požadavek. Oproti návrhu navíc 
ÚOOÚ pouze požaduje zkrácení doby uložení z 
60 dnů na měsíc a vymazání elektronického 
dokumentu z úložiště po vyzvednutí z důvodu 

Připomínka akceptována. 
 
Znění upraveno: 
 
„(3) Zásilka se v dočasném uložišti uloží do doby 
jejího vyzvednutí adresátem, nejdéle však na dobu 30 dnů 
ode dne jejího uložení. Po uplynutí této doby bude zásilka 
z dočasného úložiště nevratně vymazána.“. 
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ochrany soukromí pacienta. 

 
 Ustanovení § 31 se zrušuje. Tato připomínka 

je zásadní. 

Odůvodnění: 
Toto jsou ryze provozní detaily, které do 
zákona nepatří. Je to i v rozporu 
s minimalistickou koncepcí zákona. 

 

Připomínka akceptována. 
 
 

 Nadpis § 32 zní: „Systém správy mandátů“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
ÚOOÚ opakovaně vysvětloval, že pojem 
„souhlas“, obzvláště v prostředí zdravotnictví 
s informovaným souhlasem se zdravotní 
službou, je krajně problematický. 

 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
 
 

ÚZSI 
 

 Připravuje se reakce na požadavek upravit § 43 – 
zasláno LT, PP a JK k vyjádření. 

 Navrhujeme v působnosti zákona o 
elektronizaci zdravotnictví zakotvit možnost 
použití zvláštních postupů pro příslušníky 
zpravodajských služeb a některých 
bezpečnostních sborů, a to v tomto znění:  

Připomínka akceptována. 
 
Vložen nový § 45 a odůvodnění do důvodové zprávy. 
 
 Ustanovení upraveno tak, aby respektovalo obdobné 
připomínky MV, MO a BIS. 
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„§ XX 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění 

bezpečnosti 
 (1) Pro účely utajení činnosti 
zpravodajských služeb České republiky, Policie 
České republiky a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti 
jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy při 
plnění úkolů stanovených tímto zákonem. 
  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
mohou použít 
 a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
4. Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 
b) zpravodajské služby České republiky, Policie 
České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný 
sbor České republiky, 
 c) Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené 
organizační složky státu a Ministerstvo vnitra. 
  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
stanoví vláda.“. 
Odůvodnění 
Toto ustanovení umožní zpravodajským 
službám a bezpečnostním sborům uplatnit tzv. 
zvláštní postupy k utajení a zajištění 
bezpečnosti při vykazování údajů v kmenových 
zdravotních registrech v rámci elektronizace 
zdravotnictví. Účelem této úpravy je zajistit 
odpovídající ochranu bezpečnostních aktiv 
v postupujícím procesu elektronizace veřejné 
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správy a umožnit bezpečnostních složkám plnit 
povinnosti zákonem jim uložené.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 Část šestou návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o elektronizaci 
zdravotnictví, požadujeme změnit na Část 
sedmou 
a Část šestou nově upravit do tohoto znění: 

 
„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů 

 
Čl. VI 

 
Za § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, se vkládá nový § 2a, 
který zní: 

„§ 2a 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění 

bezpečnosti 
 (1) Pro účely utajení činnosti 
zpravodajských služeb České republiky, Policie 
České republiky a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti 
jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy při 
plnění úkolů stanovených tímto zákonem. 
  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
mohou použít 

Připomínka neakceptována. 
 
Doprovodná novela k návrhu zákona o elektronizaci 
zdravotnictví neobsahuje novelu zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž navrhované ustanovení není s právní úpravou 
elektronizace zdravotnictví ani související.  
 
Dále uvádíme, že stejná připomínka byla tímto 
připomínkovým místem uplatněna v mezirezortním 
připomínkovém řízení k Návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony. Součástí této novely je i novela 
zákona č. 258/2000 Sb. S ohledem na tuto skutečnost 
ponecháváme vyřízení připomínky na vypořádávání 
mezirezortního připomínkového řízení k tomuto návrhu 
zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXUDKZP5)



Stránka 100 (celkem 135) 

 a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
4. Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 
b) zpravodajské služby České republiky, Policie 
České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný 
sbor České republiky, 
 c) Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené 
organizační složky státu a orgány ochrany 
veřejného zdraví. 
  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 
stanoví vláda.“. 
 
Odůvodnění 
Viz připomínka č. 1. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 V souladu s  usnesením vlády č. 343/D z roku 
2015 žádáme o separátní vypořádání naší 
připomínky, resp. vypořádání pouze za účasti 
zástupců zpravodajských služeb a ministerstva 
vnitra. 

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Kraje   
Hlavní město Praha   
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 Obecně: 

 
Doporučujeme upřesnit oblast ukládání 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě, jejímu vyřazování ve skartačním řízení a 
dlouhodobé archivaci. Návrh zákona se k této 
problematice vyjadřuje velmi obecně a 
nedostatečně s ohledem na dopady, 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. U zdravotnické dokumentace vedené 
v elektronické podobě bude bez stanovení 
výstupních datových formátů (s odkazem na § 23 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších požadavků podle Národního standardu pro 
elektronické systémy spisové služby (VMV 
57/2017), ve kterém 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 přebírání 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě, protože nejsou stanoveny formáty 

Připomínka akceptována částečně. 
Vysvětleno. 
Této situace si je předkladatel návrhu zákona 
vědom a z uvedeného důvodu jsou navrženy 
změny v doprovodné novele zákona o 
archivnictví a spisové službě. Rovněž bude 
provedena novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci. Dále byla doplněna 
RIA. 
K vedení zdravotnické dokumentace uvádíme že 
právní úpravu obsahuje zákon o zdravotních 
službách a vyhláška č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů. Uvedené právní předpisy upravují 
vedení zdravotnické dokumentace, a to jak v 
listinné, tak i v elektronické podobě či v 
kombinaci obou. Samotný návrh zákona o 
elektronizaci zdravotnictví předpokládá 
sjednocení pravidel pro vedení zdravotnické 
dokumentace. Podle § 38 odst. 2 písm. c) bude 
Ministerstvo zdravotnictví oprávněno vydávat 
standardy elektronického zdravotnictví, které 
bude zveřejňovat ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví a na internetových stránkách 
ministerstva (k povinnosti poskytovatelů 
dodržovat standardy viz § 3 písm. a)   zákona o 
EZ). Podle § 2 odst. 6 se standardy 
elektronického zdravotnictví rozumí „standardy 
definující strukturu a formát datových souborů, 
rozhraní pro vedení a předávání zdravotnické 
dokumentace v elektronické podobě a jejich 
zabezpečení, klasifikace, nomenklatury a 
terminologie pro jejich použití.“. Standardy tak 
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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. 

mj. budou stanovovat připomínkovým místem 
připomínkované výstupní datové formáty.  
 
Ministerstvo zdravotnictví dále v návaznosti na 
výsledky vypořádávání mezirezortního 
připomínkového řízení přesunulo z návrhu 
zákona, kterým se mění zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů, od jehož realizace 
bylo ustoupeno, zmocnění k novelizaci vyhlášky 
č. 98/2012 Sb., kdy tato vyhláška bude 
upravovat „požadavky na technické prostředky 
pro vedení zdravotnické dokumentace v 
elektronické podobě a výstupní datové formáty 
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 
podobě.“.  Na základě tohoto zmocnění bude ve 
vyhlášce upřesněno vedení zdravotnické 
dokumentace v elektronické podobě. 
 
 
 

 K Části druhé: 
 

k § 14 odst. 1 písm. a): 
- Požadujeme navrhované ustanovení 

nahradit ustanovením:  
„a) žádosti:  
1. zdravotnického pracovníka, jde-li o identifikátor 
zdravotnického pracovníka, 
2. pacienta, jde-li o identifikátor pacienta,“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně 
 
Z poslední věty ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) 
bylo vypuštěno slovo „prokazatelně“. 
 
Ministerstvo ponechává povinnost přiložit 
k žádosti o změnu identifikátoru pacienta či 
zdravotnického pracovníka doklady z nichž je 
zřejmé, kdo identifikátor zneužil nebo alespoň 
popis skutečností, které vedou žadatele 
k domněnce, že došlo ke zneužití. Ministerstvo 
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Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení umožňuje žádat o změnu 
identifikátoru pacienta či zdravotního pracovníka, 
pokud došlo k prokazatelnému zneužití. 
Prokazování zneužití bude podle našeho názoru 
náročné - v oblasti kybernetické bezpečnosti se lze 
setkat se sofistikovanými útoky, kde lze jen velmi 
těžko říci, zda se jedná o technickou chybu nebo o 
bezpečnostní incident. V takových případech pak 
zákon klade důkazní břemeno na pacienta či 
pracovníka, což mohou být, a zpravidla budou, 
pouze řadoví uživatelé, kteří stěží budou vědět, jak 
své podezření na zneužití prokázat. A i kdyby 
předložili důkazy o tom, že ke zneužití došlo, bude 
třeba na straně Ministerstva zdravotnictví vést 
řízení (protože jinde než v řízení nelze dokazovat), 
bude nutné provést nějaké správní uvážení a 
rozhodnout, toto rozhodnutí odůvodnit, a patrně 
zde budou opravné prostředky. Toto je značné 
množství práce a času, který však nepřináší žádný 
praktický přínos. Pokud by změna identifikátoru 
byla automatická na žádost (omezená např. 
1 změnou měsíčně - vzhledem ke třicetidenní lhůtě 
by ke změně ani častěji nedocházelo), na straně 
Ministerstva zdravotnictví i žadatele by se ušetřilo 
značné množství práce, energie i času. A jelikož 
změna identifikátoru by v systémech patrně 
proběhla automatizovaně, včetně překladu podle § 
14 odst. 6, nešlo by o žádnou zátěž navíc. 
 

si tak zachovává mechanismus, kterým bude 
možné reagovat na žádosti o změnu, které 
nebudou odůvodněné. 
 

 k § 37 odst. 1: 
- Požadujeme navrhované ustanovení 

nahradit ustanovením:  

Připomínka akceptována částečně. 
Vysvětleno. 
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„(1) Žurnálem činností jsou interní provozní a 
bezpečnostní služby zaznamenávající, uchovávající 
a předávající informace o operacích provedených v 
Integrovaném datovém rozhraní osobami 
podle tohoto zákona, včetně poskytnutí resortního 
elektronického časového razítka podle § 25 odst. 1 
písm. a), přístup k záznamu a služby poskytující 
zaručení služby vzdáleného pečetění podle § 25 
odst. 1 písm. b).“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle § 37 se v žurnálu činností evidují údaje o 
operacích provedených v Integrovaném datovém 
rozhraní. Není však podle našeho názoru zřejmé, 
co vše se považuje za „operaci“, zejména, jestli 
operací bude i přístup k záznamu. Mělo by být 
postaveno najisto, že operací je i přístup k 
záznamům. Taková úprava nepřináší žádné 
náklady (evidence operací probíhá zcela 
automaticky a velikost záznamu je při dnešních 
cenách úložné kapacity zcela zanedbatelná), dává 
však všem osobám důležitou informaci o tom, kdo 
k jejich záznamům přistupoval. Taková úprava 
jednak zcela automaticky chrání soukromí osob 
(všichni s přístupovými právy vědí, že 
neoprávněný přístup by byl hned odhalen), jednak 
snižuje náklady na kontrolní činnost (osoby samy 
zjistí neoprávněné přístupy) a v neposlední řadě 
půjde často o jediný nástroj, který odhalí 
bezpečnostní incidenty a zneužití přístupových 
údajů. 

Byla provedena úprava § 37, kdy slovo operace 
byla nahrazena slovem činnosti a dále byly 
doplněny oprávněné a zapisující osoby. 
Ustanovení je dostatečně obecné, aby zahrnulo 
všechny činnosti oprávněných a zapisujících 
osob a aby žurnál činností byl účinným 
nástrojem na odhalení neoprávněných přístupů 
či jiných bezpečnostních incidentů.  
 
Upravené znění: 
(1) Žurnálem činností jsou interní provozní a 
bezpečnostní služby zaznamenávající, 
uchovávající a předávající informace o 
činnostech provedených v Integrovaném 
datovém rozhraní oprávněnými a zapisujícími 
osobami, včetně poskytnutí resortního 
elektronického časového razítka podle § 25 odst. 
1 písm. a) a služby poskytující zaručené služby 
vzdáleného pečetění podle § 25 odst. 1 písm. b).   
 

 K Části páté: 
 
k § 47 písm. a) a b): 

Připomínka neakceptována. 
 
Rozumíme požadavku na zkrácení 
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- Požadujeme navrhovaná ustanovení 
nahradit ustanovením:  

„a) § 4, § 6 odst. 3, § 7, § 9, § 10 až § 14, § 17 
odst. 1, § 18 odst. 3 a 4, § 19, § 20 odst. 2 a 3, § 21, 
§ 22 odst. 2 a § 23, § 25 až 37 a § 41, která 
nabývají účinnosti dnem 1. července 2022; 
b) § 3 písm. a), b) a c), § 15 odst. 3 a § 16, která 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023, a“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle § 3 písm. a) je poskytovatel zdravotních 
služeb nebo sociálních služeb povinen dodržovat 
standardy elektronického zdravotnictví vydané 
Ministerstvem zdravotnictví. Standardy jsou 
definovány v § 2 odst. 6. Nicméně, v § 47 písm. c) 
je odložena účinnost tohoto ustanovení, a to o více 
než 10 let. Takový odklad je podle našeho názoru 
nepochopitelný jak z hlediska technického, tak z 
hlediska praktického. Z praktického hlediska 
takový odklad znemožní snadný přenos dat mezi 
jednotlivými poskytovateli služeb, znemožní 
používání moderních jednoduchých řešení typu 
„API“ a bude v důsledku znamenat mimořádné 
náklady jak pro ostatní poskytovatele (budou muset 
s daty a soubory pracovat ručně, jelikož absence 
standardy znemožní strojové zpracování), tak 
samozřejmě i pro stát a krajské úřady (včetně 
Magistrátu hlavního města Prahy), které nebudou 
moci pro výkon své působnosti využívat výše 
zmíněné moderní nástroje a zůstanou odkázány na 
lidskou sílu. Ustanovení není koncepční ani z 
hlediska technického. Jednotné výměnné datové 
formáty nebo jednotné standardy rozhraní API by 
dnes již měly být v oboru zdravotnictví 

legisvakančních lhůt, avšak navrhujeme je 
ponechat v původním rozsahu, neboť takto byly 
dohodnuty s řadou jiných připomínkových míst 
a subjektů a dané nastavení bylo přislíbeno i 
vedením MZ ČR. Nedomníváme se, že bude 
docházet k odkládání elektronizace, neboť právě 
pandemie COVID přivedla řadu poskytovatelů 
zdravotních služeb k využívání elektronických 
nástrojů a další podněty zdravotních pojišťoven 
tento trend posilují. Již nyní lze například 
poskytovatele lůžkové péče označit za 
připravené na plný provoz v podmínkách 
elektronického zdravotnictví a tento fakt vyvine 
tlak i na další oblasti zdravotnictví 
Dále uvádíme, že písmeno c), které nabývá 
účinnosti 1. ledna 2032 stanovuje pouze 
povinnost poskytovatelů zdravotních služeb a 
poskytovatelů sociálních služeb poskytující 
zdravotní služby podle zákona o zdravotních 
službách bez oprávnění dodržovat standardy 
elektronického zdravotnictví. Nicméně § 38 
odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti již 1. ledna 
2022. Nic nebrání tomu, aby podle uvedeného 
ustanovení bylo postupováno již od nabytí 
účinnosti zákona a rovněž nic nebrání 
poskytovatelům, aby standardy uveřejněné ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na jeho 
internetových stránkách dodržovali dobrovolně. 
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samozřejmostí, a je spíše smutnou vizitkou České 
republiky, že se tak již dávno neděje. Pokud 
poskytovatelé služeb používají software, který 
neumožňuje například export do některého ze 
všeobecně uznávaných standardizovaných formátů 
(a jejich dodavatel není schopen tuto funkci dodat), 
pak je zcela legitimní, aby nový zákon přispěl 
k nápravě tohoto stavu - a nikoliv, aby ještě po 10 
let aproboval situaci, která je zcela v rozporu 
se současným stavem techniky. 

Jihočeský kraj 
  

  

 Dle návrhu novely zákona o zdravotních službách 
se ruší poskytování zdravotních služeb bez získání 
oprávnění v zařízeních sociálních služeb podle 
zákona o sociálních službách (§11 odst.2 původní 
písm.b). 

V návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví se 
však v § 18 odst. 1 písm. b) bod 2 a v § 18 odst. 3 
písm.b) stále počítá s možností poskytovat 
zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb 
podle zákona o sociálních službách  bez získání 
oprávnění. 

Je nutné obě tyto právní normy dát do souladu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Od novely zákona č. 372/2011 sb. bylo 
upuštěno. 

Jihomoravský kraj 
 

  

 - §18 odstavec 3) obsahuje rozpor mezi 
ustanoveními písm. a) a písm. d) ve vztahu 
k odkazu na odstavec 1 písm. k) 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení § 18 odst. 3 písm. d) bylo upraveno 
viz návrh zákona. Údaj podle § 18 odst. 1 písm. 
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Tato připomínka je doporučující. 
k) bude zapisovat správní orgán, který udělil 
poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb a krajský úřad, 
jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních 
služeb bez oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. 
 
V návaznosti na tuto připomínku byl rovněž 
odstraněn rozpor ohledně zápisu údaje podle § 
18 odst. 1 písm. j) a byl upraven § 18 odst. 3 
písm. b). 
 
Doplněna důvodová zpráva k § 18 odst. 3: „V 
písmenech a), b), c) a d) tohoto odstavce jsou 
specifikovány povinnosti odděleně ve vazbě na 
poskytovatele zdravotních služeb a 
poskytovatele sociálních služeb.“ 

 - §18 odstavec 3) písm. d) není řazen abecedně 

Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována jinak viz vypořádání 
první připomínky Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 

Kraj Vysočina 
 
 

 
 

 
Připomínka k § 25 odst. 1: 
Navrhujeme v § 25 odst. 1 vložit za písmeno d) 
nové písmeno e), které zní: 
„e) služby vydávání resortních osobních 
přístupových certifikátů pro zajištění autentizace 
zdravotnických pracovníků k centrálním službám 
elektronického zdravotnictví.“ 
Návrh zákona zcela postrádá mechanismy 
autentizace a práce s elektronickou identitou na 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení § 25 upraveno a důvodová zpráva 
doplněna. 
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centrální úrovni. Navrhovaný mechanismus využití 
identit přidělovaných poskytovatel zdravotních 
služeb je v praxi nepoužitelný pro centrální online 
služby el. zdravotnictví. Nelze také spoléhat zcela 
na využití služeb národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci (NIA) a využití osobních 
(„soukromých“) identitních prostředků 
jednotlivých osob.  
Proto navrhujeme zavedení služby výdeje 
resortních autentizačních certifikátů využitelných 
následně i pro účely autentizace i v offline modelu 
a to i pro lokání služby poskytovatele (autentizace 
do informačních systémů poskytovatele). Takto 
vzniklé identitní  prostředky, jejich správa (CA) se 
následně mohou stát mimo jiné online 
identifikátorem v subfederaci NIA pro online 
služby zdravotnictví. Předpokládáme, že nosičem 
klíčů těchto autentizačních certifikátů se mimo jiné 
může stát zvažovaná profesní čipová karta. 
Tato připomínka je zásadní.  

 Připomínka k § 25 odst. 1: 
Navrhujeme v § 26 odst. 1 vložit za písmeno f) 
nové písmeno g), jehož obsahem bude další 
centrální služba elektronického zdravotnictví - 
emergentní zdravotní záznam, a to ve smyslu, 
jak byl navržen ve věcném záměru zákona. 

 
Tuto službu považujeme za naprosto zásadní pro 
další rozvoj eHealth služeb v ČR. Bez položení 
základu konsolidace vybraných částí zdravotních 
údajů pacienta, byť zatím např. na dobrovolné bázi, 
nelze zákon považovat za základ elektronického 
zdravotnictví ČR. 

Připomínka neakceptována. 

Původní proces přípravy zákona, resp. jeho 
věcného záměru obsahoval ustanovení o 
emergentním zdravotním záznamu a byla 
zvažována úprava i dalších komponentů. Od této 
úpravy však bylo ustoupeno s tím, že v této fázi 
elektronizace zdravotnictví bude upravena 
infrastrukturu elektronického zdravotnictví či 
jak je nazváno v materiálu – elementární fázi 
elektronizace zdravotnictví. Některé dotčené 
subjekty (OSPL či ČLK) za této situace 
neakceptovali rozšíření návrhu zákona o 
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Jak ze strany poskytovatelů zdravotních služeb v 
ČR, tak zahraničních poskytovatelů, existuje 
rostoucí poptávka po možnosti získání 
garantovaných základních zdravotních údajů, 
typicky u pacientů ošetřovaných v rámci 
neplánované zdravotní péče (urgentní medicína). V 
posledních měsících se toto ukázalo jako zcela 
fatální nedostatek v rezortu zdravotnictví. Je 
evidentní, že přetrvávající decentralizace působí 
stále větší problémy, obzvlášť např. v souvislosti s 
probíhající pandemií COVID, kdy subjekty řešící 
navazující zdravotní péči (praktičtí lékaři, Krajské 
hygienické stanice, ZZS, nemocnice, laboratoře) 
nemají garantovaný zdroj informací o tzv. 
emergentních údajích o pacientovi (trvalých 
diagnózy, medikace, alergie, atd.) Centralizace 
zdravotnické dokumentace pak stejně z nutnosti 
probíhá, ale neřízeně, nestrukturovaně, 
nekoncepčně, reagující na momentální akutní 
potřeby (viz eŽádanky nebo nové funkcionality 
ISIN) a bez předem jasně stanovených zásadních 
principů ochrany osobních údajů (neexistence 
DPIA).  
Jako provozovatelé Národního kontaktního místa 
pro eHealth (NCPeH) víme, že v naprosté většině 
evropských zemí (včetně např. Slovenska, 
Rakouska, Polska) jsou základní emergentní data 
součástí centrálních zdravotních registrů. V těch 
jsou data udržována v jednotné formě, s 
jednotnými aktualizačními principy, 
zodpovědností, pravidly přístupu a zabezpečením. 
V ČR jsou aktuálně tato data udržována a 
využívána jen decentralizovaně, v rozdílných 

jakékoliv další komponenty (vč. emergentního 
zdravotního záznamu). Další komponenty a 
navazující fáze elektronizace zdravotnictví jsou 
popsány v důvodové zprávě. Je úmyslem 
pokračovat v dalším rozvíjení elektronizace 
zdravotnictví, a to v případech, kde je to třeba, i 
cestou přípravy další právní úpravy. Časový 
harmonogram dalších (navazujících) postupů 
elektronizace zdravotnictví, v této fázi procesu 
však nelze odhadnout. 
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formách a kvalitě, s různými metodami 
zpřístupnění, na různých technologických 
platformách a v rozdílené struktuře. 
Tuto situace je dlouhodobě neudržitelná, což jasně 
nyní potvrzuje probíhající epidemie. Na tento fakt 
upozornila i Evropská komise v rámci auditu IS 
Národní kontaktní místo pro EZ v roce 2018. 
Reakcí ČR byl závazek, potvrzený ministerstvem 
zdravotnictví, směřující ke konsolidaci a 
centralizaci emergentních dat – tzv. Plán zavádění 
pacientského souhrnu v ČR, který byl schválen ze 
strany Ministerstva zdravotnictví a předložen 
auditnímu orgánu Evropské komise a ostatním 
členským státům jako reakce na auditní zjištění v 
roce 2018. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme proto 
doplnit v souladu s věcným návrhem zákona 
službu emergentního zdravotního záznamu s tím, 
že jeho naplnění a využití bude dobrovolné (na 
zvážení poskytovatele) do konce roku 2024 a 
povinné od 1. 1. 2025.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

 
Připomínka k § 29 a násl.: 
Navrhujeme „služby výměnných sítí“ 
přejmenovat na „služby výměnné sítě“.  
Služby výměnných sítí tak jak jsou popsány v § 29 
a násl. považujeme za poněkud nešťastně 
formulované. Není jasné, o jaké výměnné sítě se 
zde jedná – nová výměnná síť v rámci IDRR a 
výměnné sítě ostatních provozovatelů jako jeden 
informační systém. Není jasné, jaká pravidla se 

Připomínka akceptována. 
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budou týkat IDRR a která těchto dalších 
provozovatelů. Domníváme se, že by bylo 
srozumitelnější, kdyby se v návrhu zákona 
nehovořilo o „službách výměnných sítí“ ale 
„službách výměnné sítě“ jako centrální službě 
provozované ÚZISem, na kterou se mohou za 
stanovených podmínek připojit již fungující nebo 
vznikající sítě provozující výměnu zdravotnické 
dokumentace mezi poskytovateli, které jsou 
spravovány a provozovány někým jiným než 
ÚZISem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Připomínka k § 32 odst. 1 písm. c): 
Navrhujeme v § 32 odst. 1 následující znění 
písmena c): 
„c) evidenci vysloveného nesouhlasu pacienta s 
předáváním pacientského souhrnu zdravotnické 
dokumentace nebo její části do jiného státu 
Evropské unie podle zákona o zdravotních 
službách.“ 
Vzhledem k tomu, že Národní kontaktní místo pro 
el. zdr. umožňuje nejen předávání pacientského 
souhrnu do jiného státu EU, ale i dalších částí 
zdravotnické dokumentace, měl by pacient mít 
možnost vyslovit nesouhlas s předáváním 
jakýchkoliv částí zdravotnické dokumentace do 
EU, nejen pacientského souhrnu .  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
Ustanovení upraveno, ale s ohledem na závěry 
jednání s připomínkovým místem k doprovodné 
novele zákona o zdravotních službách, kterou se 
mimo jiné upravuje pacientský souhrn a Národní 
kontaktní místo, se ustanovení upravuje takto: 
c) evidenci vysloveného nesouhlasu pacienta s 
předáváním pacientského souhrnu nebo části 
zdravotnické dokumentace prostřednictvím 
Národního kontaktního místa do jiného státu 
Evropské unie podle zákona o zdravotních 
službách. 
 
 

Královéhradecký kraj 
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 Obecné připomínky  
Návrh zákona vůbec nezohledňuje připravovanou 
rozsáhlou novelizaci zákona           č. 372/2011 Sb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Od novely zákona č. 372/2011 Sb. bylo 
ustoupeno. 

 K § 41 odst. 4 písm. a):  
S ohledem na skutečnost, že zapisující osobou je i 
poskytovatel zdravotních služeb, koliduje uvedené 
ustanovení s ustanovením § 42 odst. 1 písm. d) a 
není tak zřejmé, kterou skutkovou podstatu 
přestupku poskytovatel zdravotních služeb naplní 
tím, že nezapíše (nevloží) příslušný údaj do 
kmenového zdravotnického registru. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována, ale jinak. 
 
Ustanovení upravující přestupky na úseku 
elektronizace zdravotnictví upraveny i podle 
připomínek jiných připomínkových míst (viz. 
např. připomínky MV) 

 K § 44:  
Žádáme o doplnění nového odstavce 3 s textem: 
„Působnost stanovená tímto zákonem krajským 
úřadům je výkonem přenesené působnosti“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
 

Moravskoslezský kraj   
 V § 11 odst. 1 navrhujeme doplnit text 

v uvedeném znění: 
 
Pacient a třetí osoba přistupují k systémům 
Integrovaného datového rozhraní pomocí 
vzdáleného přístupu s využitím elektronické 
identifikace podle zákona o elektronické 
identifikaci prostřednictvím Portálu elektronického 
zdravotnictví, nebo systému, kterému byl vydán 
resortní systémový certifikát pro přístup 
k Integrovanému datovému rozhraní.  
 

Připomínka neakceptována. 
 
Resortní systémový certifikát může využít podle 
návrhu zákona pouze oprávněná nebo zapisující 
osoba, nejedná se však o dodavatele mobilních a 
webových aplikací. 
Z důvodu bezpečnosti a z důvodu ochrany 
osobních údajů nelze akceptovat přímý přístup 
pacientů prostřednictvím IS, kterým byl vydán 
resortní systémový certifikát. 
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Odůvodnění: 
V předchozím předkládaném návrhu se v § 37 
Služby webových a mobilních aplikací v odstavci 1 
uvádělo:“ Služby webových a mobilních aplikací 
zajišťují přístup osob oprávněných využívat tyto 
služby a správců těchto aplikací k systémům 
Integrovaného datového rozhraní.“ 
Uvedené lze vyložit, že pomocí oprávněných osob 
je umožněno využívat dle podmínek uvedených 
v tomto zákoně data, které jsou přístupny pomocí 
Integrovaného datového rozhraní. Uvedený § 37 
byl však z této verze návrhu vypuštěn. 
V praxi uvedený návrh může znamenat, že nad 
rámec Portálu elektronického zdravotnictví budou 
moci nabízet služby oprávněným osobám (např. 
webových a mobilních aplikací) pouze současní 
dodavatele systémů, kteří získají resortní 
systémový certifikát z důvodů vyjmenovaných 
v rámci této verze návrhu zákona. Dojde k jisté 
diskriminaci těch, kteří se budou chtít soustředit 
pouze na poskytování služeb pacientům v rámci 
možnosti platné legislativy a svých řešení. 
 
Uvedeným návrhem dochází rovněž k naplnění 
předložené závěrečné zprávy RIA v oblastech 
zavádění elektronizace zdravotnictví, kdy se 
dosáhne součinnosti mezi stávajícími a novými 
dodavateli informačních systémů ve zdravotnictví 
a tento trh se více otevře a omezí se tak dnešní stav 
závislosti na dodavatelích. 
Lze oprávněně předpokládat, že tímto návrhem 
umožňujícím rozvoj elektronického zdravotnictví 
aktivitami podnikatelského prostředí dojde ke 
zvýšení příležitostí v oblasti moderních přístupů ve 
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zpracování informací, a tím ke zvýšení dynamiky 
v rozsahu nabídky chytrých řešení pro pacienty 
prostřednictvím oprávněných osob. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 Upozorňujeme na odkaz v § 9 písm. g: „§ 4 odst. 1 
písm. a) bodu 2.“ – toto ustanovení neexistuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Odkaz upraven. 

Olomoucký kraj   

 V § 2 odst. 7 až 10 se nadbytečně opakuje slovo 
„rozumí“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

 Pojem „oprávněná pochybnost o správnosti 
(údaje)“ uvedený v § 16 odst. 1 je podle našeho 
názoru neurčitý. Není zřejmé, za jakých podmínek 
bude už pochybnost oprávněná a za jakých ještě 
ne. 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Pojem „oprávněná pochybnost o správnosti 
(údaje)“ byl převzat z § 4 odst. 4 zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. Obdobná úprava se nachází 
též v § 8 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o 
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 
ve znění pozdějších předpisů, § 8a odst. 2 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, a 21a odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se tedy o výraz, který je v 
právních předpisech používaný. Posouzení, zda 
bude pochybnost oprávněná, je v tomto případě 
na uvážení zapisující osoby. 

 Nesouhlasíme se lhůtou „do 3 pracovních dnů“ pro 
provedení zápisu, změny nebo opravy kmenových 

Připomínka neakceptována. 
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údajů stanovenou v § 17 odst. 1. Lhůta je příliš 
krátká, doporučujeme prodloužení lhůty na 5 
pracovních dnů (obdobně je stanovena např. lhůta 
pro zápis údajů do evidence přestupků – viz § 107 
zákona č. 250/2016 Sb.). Pokud by byla lhůta 
pouze 3 pracovní dny, budou vznikat problémy – 
zastupitelnost nepřítomných pracovníků atd. 
Tato připomínka je doporučující. 

Jedním z cílů elektronizace zdravotnictví je 
vytvořit registry, které budou obsahovat 
jednoznačná, správná a v reálném čase dostupná 
data, resp. údaje. Za tímto účelem Ministerstvo 
zdravotnictví v návrhu zákona o elektronizaci 
zdravotnictví kopíruje lhůty nastavené zákonem 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů. Důvodem je i 
skutečnost, že budovaný systém infrastruktury je 
budován jako obdobný systém speciálně pro 
rezort zdravotnictví. 

 V § 17 odst. 3 se stanovuje, že Ministerstvo 
zdravotnictví uvědomí osobu, která zapisuje údaje 
do příslušného kmenového registru, o nesouladu 
kmenového údaje se skutečným stavem (nebo je-li 
pochybnost o nesprávnosti kmenového údaje).  
K tomuto uvědomění má dojít prostřednictvím 
Portálu elektronického zdravotnictví nebo datovou 
schránkou. Pokud by bylo doručováno datovou 
schránkou, může se snadno stát, že se dodání 
zprávy z datové schránky příslušnému zaměstnanci 
zdrží. Měl by být stanoven způsob uvědomění, 
který bude veden přímo na pracovníky, kteří zápisy 
provádějí. Informace, kdo jsou tito pracovníci, je 
známá (musí nahlásit svůj kontakt, na který jim 
pak dochází přihlašovací údaje, kterými se hlásí do 
Národního registru poskytovatelů).    
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována.  
 
Doručování datovou schránkou je upraveno 
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů. Doručování do 
datové schránky má podle § 17 odst. 1 věty 
poslední zákona přednost. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o kmenové údaje, tedy o údaje správné 
a v reálném čase dostupné, je nezbytné zajistit i 
průkazný způsob doručení informace zapisující 
osobě o event. nesouladu kmenového údaje se 
skutečným stavem. 

 V § 18 odst. 3 je stanoveno, že adresu elektronické 
pošty a adresu internetových stránek poskytovatele 
má zapisovat do kmenového registru sám 
poskytovatel (§ 18 odst. 3 písm. c/), ale telefonní 
číslo a identifikátor datové schránky poskytovatele 

Připomínka akceptována. 
 
Z § 18 odst. 1 písm. d) byl vypuštěn údaj 
„identifikátor datové schránky“, který je možné 
zjistit z ROS veřejně. Ustanovení § 18 odst. 1 
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má zapisovat krajský úřad (§ 18 odst. 3 písm. a/). 
Jsme přesvědčeni, že povaha všech zmíněných 
údajů je stejná, proto by je měl zapisovat sám 
poskytovatel. 
Tato připomínka je doporučující. 

písm. q) bylo vypuštěno a slova „adresa 
elektronické pošty, adresa internetových stránek, 
jsou-li zřízeny“ byla vložena do písmene d) 
tohoto odstavce.  
 
Dále s ohledem § 75 odst. 1 písm. a) zákona o 
zdravotních službách, tj. právní úprava 
správního orgánu jako subjektu předávajícího 
údaje do národního registru poskytovatelů 
zdravotních služeb, bylo vloženo omezení 
povinnosti správního orgánu zapisovat údaje 
podle § 18 odst. 3 písm. a) tohoto návrhu pouze 
na situace, kdy jsou mu tyto kontaktní údaje 
známé. 
 
Ustanovení § 18 odst. 3 písm. a) bylo upřesněno. 

Pardubický kraj 
 

  

 Text odstavce 7 § 2 návrhu zákona považujeme za 
nezbytné pozměnit následujícím způsobem:  
(7) Zapisující osobou se pro účely tohoto zákona 
rozumí právnická nebo fyzická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba zapisující údaje do 
kmenových zdravotnických registrů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Připomínka akceptována jinak, viz návrh 
zákona. 
 

Úpravu textu provedenou stejným způsobem jako 
v odstavci 7 § 2 návrhu zákona (viz připomínka č. 
1) je nutno uskutečnit i v odstavcích 8, 9 a 10 ust. § 
2 návrhu zákona. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Připomínka akceptována jinak, viz návrh 
zákona. 
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Text ust. § 3 písmene b) návrhu zákona 
doporučujeme upravit takto:  
Poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel 
sociálních služeb poskytující zdravotní služby 
podle zákona o zdravotních službách bez oprávnění 
(dále jen „poskytovatel zdravotních služeb nebo 
sociálních služeb“) jako oprávněná osoba je 
povinen 
b) využívat kmenové údaje a řídit se jimi za 
účelem stanoveným tímto zákonem,  

(odstranění kontaminace, tedy nežádoucího 
smísení dvou různých vazeb). 
 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Připomínka akceptována. 
 

Text ust. § 6 odstavce 3 písmene d) návrhu zákona 
by měl být pozměněn takto:  
(3) Integrované datové rozhraní bezúplatně 
zabezpečuje 
d) přístup pacientů ke všem údajům o nich 
vedeným v systémech Integrovaného datového 
rozhraní, 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
 

Plzeňský kraj 
 

  

 Navrhujeme změnu § 17 odst. 1, kdy zapisující 
osoba zapíše kmenový údaj  nebo provede jeho 
změnu  nebo opravu nesprávného kmenového 
údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
15 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o 
změně skutečnosti, kterou  údaj popisuje, dozví 
Odůvodnění: 

Připomínka neakceptována. 
Jedním z cílů elektronizace zdravotnictví je 
vytvořit registry, které budou obsahovat 
jednoznačná, správná a v reálném čase dostupná 
data, resp. údaje. Za tímto účelem Ministerstvo 
zdravotnictví v návrhu zákona o elektronizaci 
zdravotnictví kopíruje lhůty nastavené zákonem 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
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Navrhovaná úprava by měla být v souladu 
s úpravou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, kdy 
podle této právní úpravy příslušný správní orgán 
zapíše údaje do NRPZS do 15 dnů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

znění pozdějších předpisů. Důvodem je i 
skutečnost, že budovaný systém infrastruktury je 
budován jako obdobný systém speciálně pro 
rezort zdravotnictví.  
 
K zápisu do Národního registru poskytovatelů 
zdravotních služeb uvádíme, že z návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony, od jehož realizace bylo ustoupeno, byl 
do doprovodné novely zákona č. 372/2011 Sb. 
převzat § 75, v jehož odstavci 3 je tato lhůta 
rovněž upravena.  
 
Na základě této připomínky bude v doprovodné 
novele zákona č. 372/2011 Sb. též upraven § 19 
odst. 4 zákony takto:  
 
„(4) Příslušný správní orgán zašle stejnopis 
písemného vyhotovení rozhodnutí o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 
15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
místně příslušnému správci daně 
vykonávajícímu správu daně z příjmů a místně 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, 
příslušné komoře; jde-li o oprávnění k 
poskytování lékárenské péče, zašle stejnopis 
rozhodnutí též Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv. Příslušný správní orgán zaznamená 
udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb do 315 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí do Národního registru poskytovatelů 
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zdravotních služeb (dále jen "Národní registr 
poskytovatelů") a prostřednictvím tohoto 
registru zapíše příslušné referenční údaje nebo 
změny příslušných referenčních údajů do 
základního registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci 18) (dále jen "registr osob").“. 
 

 Navrhujeme změnu § 18 odst. 3 písm. a), kdy 
zapisující osobou podle odst. 1  s výjimkou 
písmene j), n), o) p) a q), je správní orgán, který 
udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, údaje podle 
písm. d) však zapisuje, pokud jsou mu známy. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava by měla být v souladu 
s úpravou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, kdy 
podle této právní úpravy příslušný správní orgán 
předává další kontaktní údaje (telefon, fax...) 
pokud jsou mu známy. Správní orgán totiž nemá 
často v době zápisu těchto údajů kontaktní číslo do 
zdravotnického zařízení apod. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení § 18 odst. 3 písm. a) bylo upřesněno. 

 
Resort Připomínky Vypořádání 
Svazy a komory   
ČLnK 
 

  

 V § 17 odst. 1 navrhujeme doplnit, že zdravotní Připomínka neakceptována. 
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pojišťovny jsou povinny údaj podle § 22 odst. 1 
písm. l) (údaj o zdravotní pojišťovně pacienta) zapsat 
nikoliv do 3 dnů, ale do 24 hodin od okamžiku, kdy 
se o vzniku nebo o změně tohoto údaje dozví.  
 
V praxi činí velké problémy neaktuální údaje v 
registru pojištěnců, které často vedou k čerpání 
zdravotní péče pacienty, kteří již pojištěnci příslušné, 
nebo dokonce žádné pojišťovny nejsou, a náklady na 
tuto péči jdou na vrub poskytovatele. Ve většině 
případů nejsou tyto náklady vymahatelné ani vůči 
pacientům, kteří jsou již neznámého pobytu nebo jsou 
nemajetní bez reálné šance na vymožení dluhu. Proto 
je žádoucí na zkrátit lhůtu k zápisu údaje o zdravotní 
pojišťovně na minimum. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Navržený systém infrastruktury je budován speciálně pro 
rezort zdravotnictví, nicméně s ohledem na jeho obsah 
jako systém obdobný systému uvedenému v zákonu č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. Ten zakotvuje shodné lhůty.  

Jakkoli Ministerstvo zdravotnictví vnímá potřebu, aby 
data obsažená v systému byla správná a v reálném čase 
dostupná, je třeba zohlednit i reálné možnosti zapisujících 
osob.  Ze strany jiných dotčených připomínkových míst, 
např. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, 
Ministerstvo zdravotnictví naopak obdrželo požadavek na 
prodloužení lhůty pro zápis. 
 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 

  

 Obecné připomínky 
 
Jeví se jako zcela nezbytné stanovit precizní definici 
a funkci Kmenových registrů ve vztahu 
k Národním zdravotním registrům. 
Odůvodnění:  
V současné době je rovněž připravována novelizace 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to i 
části, týkající se národních registrů, kdy text současně 
předloženého návrhu bez bližší specifikace obsahu a 
funkce kmenových registrů působí jako dublování 
částí textu v obou zákonech, především u definice 
struktury údajů v jednotlivých registrech 

Připomínka neakceptována. 
 
Rozdíl mezi kmenovými registry (zdravotnických 
pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb) a registry 
národními je dán jejich účelem. V případě národních 
registrů je to účel Národního zdravotnického 
informačního systému (§ 70 zákona o zdravotních 
službách), a to statistický, v případě kmenových registrů 
je to účel identifikační. Pro zapisující osoby je právní 
úprava kmenových registrů a zapisování do nich je 
stanovena tak, aby nevznikala další administrativní zátěž 
spojená se vznikem kmenových registrů a povinností 
zápisu do nich.  
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(poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických 
pracovníků apod.) 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Doplňujeme, že do § 15 byl vložen nový odstavec 2, 
který stanovuje účely kmenových registrů, viz návrh 
zákona.  
 
 
 
 
 

§ 17 odst. 1 

Pokud je zapisující osobou zdravotní pojišťovna, 
jedná se v podstatě o hlášení změny pojištěnce 
k pojišťovně a bylo by pro IS zdravotní pojišťovny 
efektivní sjednotit termín nahlášení změny 
s termínem daným v zákoně 280/1992, §.23. 
Hlášení ostatních změn viz. připomínka č. 4 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Jedním z cílů elektronizace zdravotnictví je vytvořit 
registry, které budou obsahovat jednoznačná, správná a v 
reálném čase dostupná data, resp. údaje. Za tímto účelem 
Ministerstvo zdravotnictví v návrhu zákona o 
elektronizaci zdravotnictví kopíruje lhůty nastavené 
zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů. Důvodem je i skutečnost, že 
budovaný systém infrastruktury je budován jako obdobný 
systém speciálně pro rezort zdravotnictví. 
 
1. na konec textu § 17 odst. 1 doplnit slova „ , není-li 
dále stanoveno jinak“, a 
2. na konce text § 22 odst. 2 písm. b) doplnit slova „ ; 
změna údaje o zdravotní pojišťovně pacienta, jíž je 
pojištěncem, se zapisuje do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy k této změně došlo“. 
 
 

K § 18 odst. 1 písm. a) 
 
Navrhujeme text písm. a) upravit následujícím 
způsobem: 
„identifikační údaje poskytovatele zdravotních 

Připomínka neakceptována. 
 
Je nám známo, že Identifikační číslo pracoviště je 
přidělováno zdravotní pojišťovnou i jeho role v systému 
zdravotnictví. V případě návrhu zákona, který legislativně 
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služeb, a to identifikační číslo osoby poskytovatele 
zdravotních služeb, a název, IČZ (identifikační číslo 
zařízení-poskytovatele zdravotních služeb) a IČP 
(identifikátor konkrétního pracoviště poskytovatele 
zdravotních služeb) 
Odůvodnění: 
Z důvodu přesné identifikace poskytovatele 
zdravotních služeb a jeho pracovišť (a to i s ohledem 
na ostatní údaje v tomto registru - obory zdravotní 
péče, počty lůžek, zdravotnické prostředky, které jsou 
přístroji atd.) požadujeme doplnit ještě údaje o IČZ a 
IČP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

zakotvuje pouze elementární fázi elektronizace, nelze 
realizovat dlouhodobý záměr, kterým by bylo sjednocení 
i doposud v některých případech rozdílných 
přidělovaných IČP v rámci různých zdravotních 
pojišťoven, a to tak, že Kmenový registr poskytovatelů by 
sám generoval vlastní identifikátory pracovišť podle 
adresy a poskytované služby. 

K  § 20 odst. 1 písm. k) 

Navrhujeme z textu písm. k) vypustit údaje o druhu a 
formě zdravotní péče:  
„obor, druh a forma zdravotní péče, ve kterém 
zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické 
povolání u poskytovatele uvedeného v písm. j),“ 
Odůvodnění: 
Uvádění druhu a formy zdravotní péče je zbytečně 
detailní údaj, jehož vyplňování v registru bude 
administrativně zatěžovat poskytovatele, a dále zde 
není specifikováno, zda je myšlen druh zdravotní 
péče dle § 5 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 372/2011 
Sb. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Jedná se o obdobu ustanovení § 77 odst. 1 písm. k) 
zákona o zdravotních službách: „k) identifikační údaje 
poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické 
povolání, obor, druh a forma zdravotní péče, ve kterém 
zdravotnické povolání vykonává, druh pracovněprávního 
vztahu a rozsah stanovené týdenní pracovní doby v 
případě, že vykonává zdravotnické povolání na základě 
pracovního poměru,..“ 
Ke zvýšení administrativní zátěže nedojde. 
 
 
 
 

§ 22 odst. 2 písmeno b)  

Zdravotní pojišťovny evidují registrujícího lékaře 
často až s 6 týdenním časovým zpožděním, což může 

Připomínka akceptována.  
 
Ustanovení upřesněno. 
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být pro účely registru limitující či nepoužitelné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 22 odst. 2 písmeno b) 

Zdravotní pojišťovna by měla předat pouze ty údaje, 
které nejsou dostupné ze systému Základních registrů 
ČR provozovaných ministerstvem vnitra ČR dle § 5 
návrhu zákona. Tzn. že by při změně pojišťovny 
nahlásila pojištěnce do registru pacientů pomocí 
agendového identifikátoru AIFO, doplněného o 
údaje, které nejsou evidovány v základních registrech 
ČR. 
 
- registr by měl být budován v souladu se strategií 
eGov tak, jako ostatní registry státní správy. 
Zdravotní pojišťovny nemají co posílat do registru 
informace o datu narození či datu úmrtí, informace o 
pobytu, pohlaví apod. To jsou všechno referenční 
informace dostupné v základních registrech a odtud 
by měly být přebírány. Takto to děláme všichni. 
Bohužel naše připomínky tímto směrem byly 
odmítnuty s tvrzením, že preferovaný jazyk bude 
spravovat pojištěnec.  
- ne všichni pacienti jsou také pojištěnci, nejsme si 
jisti, že bude stačit zapisovat pouze novorozence.  
- registrace pacienta představuje právní akt, od 
kterého jsou odvislé další práva a povinnosti subjektů 
systému. Je s podivem, že když jinde je pod sankcí 
povinnost promítnout změnu do systému do 3 dnů, 
tak v tomto případě nevadí, že se změna projeví až 
třeba i za měsíc a půl. Mělo by být řešeno systémově 
jinak, například povinnost lékaře tuto změnu provést 
přímo v systému. Zdravotním pojišťovnám by mohla 

Připomínka akceptována částečně. 
Ustanovení upraveno. Zdravotní pojišťovna bude vkládat 
údaje týkající se pacienta, změny již vloženého údaje, 
které lze doložit ze základních registrů však již nikoliv. 
 
V § 18 byla upravena změna primárně vloženého 
kmenového  údaje zdravotnických pracovníků a pacientů 
prováděná cestou základních registrů tak, že ji zapíše do 
dotčeného kmenového registru ministerstvo. 
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chodit formou notifikací. Prostě tento proces bude 
třeba redesignovat a nevycházet z před téměř 30 lety 
zavedené praxe. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
K  § 22 odst. 1 písm. f) 

Navrhujeme text písm. f) upravit následujícím 
způsobem: 
„identifikační číslo osoby registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb; v případě, že jsou u 
poskytovatele zdravotních služeb poskytovány 
zdravotní služby na více pracovištích, identifikátor 
konkrétního pracoviště, identifikátor konkrétního 
pracoviště registrujícího poskytovatele zdravotních 
služeb (IČP), na kterém je pacient zaregistrován,“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v Kmenovém registru pacientů vést údaj 
- identifikátor konkrétního pracoviště registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb, kde je pacient 
zaregistrován (IČP-identifikační číslo pracoviště) a 
upravit tak § 22 odst. 1 písm. f) výše uvedeným 
způsobem.  
(Jedná se o opravu a upřesnění původní připomínky 
z vnitřního připomínkového řízení. Takto upravený 
text byl zaslán předkladateli také e-mailem dne 29. 7. 
2020.) 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována jinak.  
 

Ustanovení upraveno takto: 

„f) identifikační číslo registrujícího poskytovatele 
zdravotních služeb; v případě, že jsou u poskytovatele 
zdravotních služeb poskytovány zdravotní služby na více 
pracovištích, a identifikační číslo pracoviště, bylo-li 
zdravotní pojišťovnou přiděleno, na kterém je pacient 
zaregistrován,“. 

 

 
 

K § 22 odst. 2 písm. b) 

Do výčtu údajů, které nezapisuje zdravotní 
pojišťovna, tzn. mezi výjimky navrhujeme doplnit i 
písm. g) kontaktní údaje v rozsahu sděleném 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení upraveno. 
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pacientem, zejména telefonní číslo a adresa 
elektronické pošty. 
Odůvodnění: 
Zapisující osobou podle § 22 odst. 2 písm. b) má být 
zdravotní pojišťovna s výjimkou údajů, které zapisují 
jiné subjekty (MZ nebo pacient). Údaj podle § 22 
odst. 1  písm. g) kontaktní údaje v rozsahu sděleném 
pacientem, zejména telefonní číslo a adresa 
elektronické pošty, má zapisovat pacient v souladu s 
§ 22 odst. 2 písm. d). S ohledem na to, že je ve 
stávajícím znění zapisující osoba uvedena duplicitně 
(pacient i zdravotní pojišťovna), navrhujeme doplnit 
písm. g) mezi výjimky v § 22 odst. 2 písm. b). Navíc 
ze znění písm. g) je zřejmé, že údaje má do 
kmenového registru zapsat přímo pacient. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 23 odst. 1 písm. d) 

požadujeme i přístup k pojištěncům kteří byli (nikoliv 
pouze jsou) pojištěnci příslušné ZP. Je to například 
z důvodu administrace regresů a kontrolní činnosti. 
Navrhujeme doplnit text: 
zdravotní pojišťovna, jíž je nebo byl pacient 
pojištěncem, za účelem provádění veřejného 
zdravotního pojištění. 
Z důvodu výkonu činnosti zdravotní pojišťovny nelze 
okamžitě po přestoupení pojištěnce k jiné pojišťovně 
zamezit přístup do evidence pacienta. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována (vysvětleno). 
 
Požadovaný text již návrh zákona obsahuje: d)
 zdravotní pojišťovna, jíž je nebo byl pacient 
pojištěncem, za účelem provádění veřejného zdravotního 
pojištění. 

§ 25 odst. 1 

Z návrhu zákona nám vyplývá, že by zdravotní 

Připomínka neakceptována. 
 
Prostřednictvím resortního systémového přístupu pod 
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pojišťovny měly být oprávněnými osobami, kterým 
by mělo být umožněno bezúplaně využívat služby 
vytvářející důvěru dle § 25 odst. 1.  
Pokud tomu tak není, požadujeme o explicitní 
zařazení Zdravotních pojišťoven. 
Naší připomínkou nám jde o nijak neomezený 
bezplatný přístup ke službám typu časová razítka, 
pečeti, certifikáty pod. Korekce ÚZISu na naší 
připomínku znamená, že budeme moci využívat v 
plném rozsahu a) - d) pouze pro vedení či předávání 
zdravotnické dokumentace - a to je špatně. Původní 
text byl pro ZP vhodnější. Po korekcích je to 
nevýhodné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

písm. d) je možné přistupovat k IDRR, tedy i ke službě 
výměnné sítě.  
 

K  § 32 odst. 1 písm. c) a § 33  

§ 32 odst. 1 písm. c) – „Systém správy souhlasů 
zajišťuje evidenci vysloveného nesouhlasu pacienta s 
předáváním pacientského souhrnu do jiného státu 
Evropské unie podle zákona o zdravotních 
službách[1].) 
§ 33 odst. 1 – „Souhlas udělený třetí osobě nebo jeho 
odvolání nebo vyslovení nesouhlasu s předáváním 
zdravotnické dokumentace do jiné státu Evropské 
unie pacient podává ministerstvu v listinné podobě 
nebo způsobem umožňujícím podle § 11 odst. 1 
dálkový přístup.; obdobně viz text § 33 odst. 5 a 6. 
Odůvodnění: 
Při čtení navrhovaného textu vyvstává rozpor mezi 
dikcí těchto ustanovení – v § 32 odst. 1 písm. c) se 
hovoří o pacientském souhrnu, přičemž je použit 

Připomínka akceptována.  
 
§ 32 a § 33 návrhu zákona o EZ byly upraveny, viz návrh 
zákona.  
 

 
[1]) § 56a odstavec 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č.    /2021 Sb. 
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odkaz na zákon č. 372/2011 Sb., v platném znění, a v   
§ 33 se hovoří o zdravotnické dokumentaci, avšak 
není nijak stanoven rozsah této dokumentace. 
Navíc v § 33 odst. 1 a odst. 5 je nesprávně použito 
skloňování slova „jiného“, v odst. 3 písm. b) jsou 
překlepy ve slovech „příjmení“ a „statutárního“ a 
v odst. 6 překlep ve slově „nesouhlasu“ a chybí 
mezera mezi slovy „unie“ a „časově“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 46 odst. 4 a § 47  písm. a) 

Dle § 47 písm. a) by zdravotní pojišťovna měla 
zapisovat do Kmenového registru pacientů údaje, 
uvedené v § 22 odst. 2 písm. b), s účinností od 1. 
července 2022. (Samotný Kmenový registr pacientů 
má být ke dni 1.7. 2022 zřízen). Naopak § 46 odst. 4 
předpokládá, že zdravotní pojišťovna předá 
z informačního systému údaje o svých pojištěncích 
do tohoto registru do 31. prosince 2022.  
Odůvodnění: 
Z textu návrhu proto vyplývá určitý časový nesoulad 
mezi zápisem údajů a „naplněním“ údajů 
z informačního systému zdravotní pojišťovny do 
Kmenového registru pacientů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována. 
 
Ustanovení upřesněno.  
 
 

K  § 2 odst. 7, 8, 9 a 10 

V textu vyjmenovaných odstavců je chybně použito 
2x spojení „se rozumí“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 

K  § 7 odst. 1 písm. a) Připomínka akceptována. 
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V textu písm. a) je použito spojení „je v rozsahu 
podle § 18 odst. 2 bodu 1“ a  „je v rozsahu podle § 18 
odst. 2 bodu 2“, přičemž § 18 odst. 2 neobsahuje 
body, ale písmena a) a b). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Ustanovení upřesněno. 
 

Připomínkové místo dále uplatnilo legislativně 
technické připomínky a připomínky upozorňující 
na písařské chyby. 
 

Relevantní připomínky byly v návrhu zákona zohledněny. 

K  § 22 Kmenový registr pacientů 

Důvodová zpráva předpokládá, že Kmenový registr 
pacientů bude omezen pouze na pacienty/pojištěnce 
systému veřejného zdravotního pojištění (viz str. 55 
důvodové zprávy), návrh zákona v  § 22 nicméně tuto 
skutečnost výslovně nestanovuje. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována. 
 
Nesouhlasíme s názorem připomínkového místa. Jak 
znění zákona, tak i důvodová zpráva jasně hovoří, že se 
jedná o pojištěnce, resp. o systém veřejného zdravotního 
pojištění. Nad rámec jsou uváděny poskytovatelem 
zdravotních služeb pouze novorozenci. 
 

V presentaci zaslané s návrhem zákona je uvedena 
nově možnost využívat elektronické žádanky. Tato 
problematika není v novém návrhu nijak upravena. 
Ani návrh zákona, ani návrh změnového zákona 
s ním předložený neobsahuje úpravy, které by 
umožnily náhradu papírových žádanek plně 
elektronickou formou. 
Služby výměnných sítí jsou omezeny pouze na 
předávání kopií zdravotnické dokumentace, nově 
doplněno i mezi zdravotními pojišťovnami. 
Zkušenost z pandemie jednoznačně potvrdila 
poptávku po elektronických formách komunikace a 
jsme přesvědčeni, že zákon o eHealth by měl tuto 
příležitost využít. Požadujeme tedy neomezovat 
uvedené služby pouze na předávání kopií 

 
Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Návrh na doplnění zákona zmíněný v připomínce by měl 
být řešen v další navazující fázi elektronického 
zdravotnictví. Předkládaná varianta zákona o 
elektronizaci zdravotnictví zahrnuje pouze elementární 
fázi elektronizace v minimální podobě.  Ve stávajícím 
návrhu lze eŽádanku podřadit pod webové nebo mobilní 
aplikace registrované MZ ČR a vystavené na Portálu 
elektronického zdravotnictví. Systém výměnných sítí je 
budován pro konektivitu odesílatele a adresáta. Návazně 
na svobodnou volbu lékaře, resp. poskytovatele 
zdravotních služeb, není možné podřadit žádanku pod 
tento systém. 
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zdravotnické dokumentace, ale umožnit předávat ve 
strukturované formě i žádanky (poukazy) na 
vyšetření a zpětně výstupy z vyšetření (à la eRp) a to 
včetně zasílání na zdravotní pojišťovnu. Omezilo by 
to pohyb pacienta v systému a zvýšilo jeho komfort 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Pro úplnost informace k možnému postupu, jde-li o 
vyžádání dalších zdravotních služeb (žádanka), je 
„žádanka“ podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb. 
samostatnou částí zdravotnické dokumentace. Služby 
výměnných sítí zajišťují bezpečné předávání zdravotnické 
dokumentace vedené v elektronické podobě, jejích částí 
nebo informace z ní. Návrh zákona tak jasně umožňuje 
předávání zmíněné žádanky jako samostatné části 
zdravotnické dokumentace s využitím služby výměnných 
sítí. Tuto možnost upravuje i doprovodná novela zákona 
o zdravotních službách, která v § 54a stanovuje 
náležitosti předávání zdravotnické dokumentace vedené v 
elektronické podobě nebo její části, popřípadě informace 
z ní v souladu s § 45 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o 
zdravotních službách.  
 

Z presentací k zamýšlenému projektu bankovních 
identit (SONIA) vyplývalo, že zdravotní pojišťovny 
nebudou moci využívat bezplatně tyto identity stejně 
jako je budou využívat státní instituce.  
Dáváme na zváženou návrh, aby v tomto nebo 
změnovém zákoně byl uveden návrh na použití 
bankovních identit pro služby zdravotních pojišťoven 
jako organizací nevytvářejících zisk bezplatně. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka neakceptována.  
 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu zákona, a i 
účelu navrhované právní úpravy. 

V návaznosti na projednávání předchozích návrhů  
zákona o e-Health upozorňujeme, že absenci úprav 
směřujících k postupnému povinému vedení 
elektronických zdravotních záznamů poskytovateli 
zdravotních služeb v současném návrhu vnímáme 
jako nedostatek. 
Navrhujeme otevřít znovu debatu o postupném 

Připomínka neakceptována. Vysvětleno. 
 
Jedná se o elementární minimální rozsah právní úpravy 
elektronizace zdravotnictví. O úpravě v této připomínce, 
se kterou počítal i původní věcný záměr zákona o 
elektronizaci zdravotnictví, se uvažuje v navazujících 
fázích elektronizace zdravotnictví. 
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povinném zavedení a rozvoji elektronické zdravotní 
dokumentace,  zakotvit harmonogram a termíny 
dosažení cílového stavu do proveditelné strategie e-
Health a zapojit do ní oborová sdružení 
poskytovatelů zdravotních služeb, tak aby mohla 
uplatnit své požadavky a potřeby elektronizace. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 

UZS ČR Unie uplatnila shodné připomínky jako KZPS ČR  
Svaz průmyslu a dopravy 
 

  

 § 22 odst. 2, písmeno b) 
Naše původní připomínka uplatněná v rámci 
předchozího kola: „Zdravotní pojišťovna by měla 
předat pouze ty údaje, které nejsou dostupné ze 
systému základních registrů ČR provozovaných 
ministerstvem vnitra ČR dle § 5 návrhu zákona. tzn. 
že by při změně pojišťovny nahlásila pojištěnce do 
registru pacientů pomocí agendového identifikátoru 
AIFO, doplněného o údaje, které nejsou evidovány 
v základních registrech ČR.“ 

Tato připomínka byla akceptována částečně, byl 
vyňat údaj e), nerozumíme, proč jen tento.  Navržený 
princip vazby přes SZRČR, který považujeme za 
koncepčně správný, nebyl použit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
 
Proces není možné redesignovat právě z důvodu budování 
kmenových zdravotnických registrů jako registrů 
„základních“ specificky pro resort zdravotnictví. V 
současné době, vzhledem k ne zcela plné nefunkčnosti 
eGovernmentu, není možné plné funkční napojení na jeho 
služby, a právě z uvedeného důvodu i v souladu s 
jednáními s MV ČR při tvorbě zákona je budován tento 
resortní systém kmenových zdravotnických registrů. 
 
Byl upraven § 17 odst. 1. 
 
 
(1) Zapisující osoba zapíše kmenový údaj nebo provede 
jeho změnu nebo opravu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 
vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje, 
dozví. Změny kmenových údajů zdravotnických 
pracovníků a pacientů prováděné cestou základních 
registrů zapíše do dotčeného kmenového registru 
ministerstvo. 
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 V prezentaci k návrhu zákona, kterou ČPZP obdržela 
v rámci předchozího kola, byla uvedena možnost 
využívat elektronické žádanky o schválení vybrané 
zdravotní služby zdravotní pojišťovnou. Existuje 
však povinnost vystavování poukazu na zdravotnické 
prostředky pouze v listinné podobě. Tato 
problematika není v návrhu zákona nijak řešena. 
V současné době se plně projevila výhoda e-receptů, 
a proto je velmi vhodné, aby byla zrušena i povinnost 
pouze listinné podoby poukazů daná zákonem 
268/2014 Sb. v § 47 odst (1) prostřednictvím návrhu 
změnových zákonů.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Jedna se o elementární minimální rozsah upravující 
elektronizaci zdravotnictví. O navrhované úpravě, se 
kterou počítal i původní věcný záměr zákona o 
elektronizaci zdravotnictví, se uvažuje v navazujících 
fázích elektronizace.  
Systém výměnných sítí je budován pro konektivitu 
odesílatele a adresáta. Návazně na svobodnou volbu 
lékaře, resp. poskytovatele zdravotních služeb není 
možné podřadit žádanku pod tento systém. 
 

 V návaznosti na projednávání předchozích návrhů 
zákona o e-Health upozorňujeme, že absenci úprav 
směřujících k postupnému povinnému vedení 
elektronických zdravotních záznamů poskytovateli 
zdravotních služeb v současném návrhu vnímáme 
jako nedostatek. Navrhujeme otevřít znovu debatu se 
zapojením oborových sdružení poskytovatelů 
zdravotních služeb o postupném povinném zavedení 
a rozvoji elektronické zdravotní dokumentace, 
zakotvit harmonogram a termíny dosažení cílového 
stavu do proveditelné strategie e-Health a toto 
zakotvit legislativně formou postupného zavádění 
této povinnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka akceptována částečně. 
 
V současné době je zdravotnická dokumentace upravena 
zákonem o zdravotních službách. Právní úprava připouští 
její vedení v listinné, elektronické či kombinované 
podobě. Zavedením centrální infrastruktury zdravotnictví 
dojde k postupnému přechodu od listinné podoby 
zdravotnické dokumentace ke zdravotnické dokumentaci 
vedené v elektronické podobě. Z tohoto důvodu byla 
účinnost dalších ustanovení odsunuta, a to ve třech fázích.  
Jak je uvedeno v důvodové zprávě: Ustanovení stanoví 
nabytí účinnosti základních ustanovení zákona 
definujících systém elektronického zdravotnictví a jeho 
komponenty, a to dnem 1. ledna 2022. Vzhledem k tomu, 
že zákon reflektuje stávající procesy probíhající ve 
zdravotnictví, je nezbytné pro řadu jeho ustanovení 
stanovit dostatečnou legisvakanční lhůtu, a to zejména 
s ohledem na stav informačních systémů u oprávněných 
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osob, především u poskytovatelů zdravotních služeb.  
 

 V souvislosti se zákonem č.49/2020 Sb. 
doporučujeme zařazení zdravotních pojišťoven do 
skupiny institucí, které budou ze zákona bankovní 
identitu využívat bezplatně, a tím nenavyšovat výdaje 
na zajištění elektronických služeb v oblasti 
zdravotnictví. Jednalo by se o doplnění § 38ad 
odstavec (3) tohoto zákona. Toto realizovat 
prostřednictvím návrhu změnových zákonů. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka neakceptována. 
 
Jde nad rámec zákona. 
 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ostatní   
BIS 
 

  

 S ohledem na rozvoj systému poskytování zdravotní péče 
požadujeme do návrhu zákona vložit oprávnění k využití 
zvláštních postupů: 

„§ 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 
    (1) 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 lze použít 
zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto 
zákonem. 
 
    (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 

Připomínka akceptována. 
Vložen nový § 45 ve znění, které respektuje obdobné 
připomínky uplatněné příslušnými připomínkovými místy a 
zároveň vloženo odůvodnění do zvláštní části důvodové zprávy. 
 
„Navržené ustanovení má za cíl vytvořit prostor pro snížení 
dopadů všech změn systému poskytování zdravotní péče na 
činnost zpravodajských služeb, tak aby byl umožněn jak další 
rozvoj systému poskytování zdravotní péče, tak i zabezpečena 
ochrana zpravodajských služeb včetně ochrany utajovaných 
informací.“ 
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a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 
 
b) zpravodajské služby České republiky, Policie České 
republiky, Celní správy České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný sbor 
České republiky, 
 
c) ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené 
organizační složky státu. 
 
    (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda 
usnesením.“. 
 
Navržené ustanovení má za cíl vytvořit prostor pro snížení 
dopadů všech změn systému poskytování zdravotní péče 
na činnost zpravodajských služeb, tak aby byl umožněn 
jak další rozvoj systému poskytování zdravotní péče, tak i 
zabezpečena ochrana zpravodajských služeb včetně 
ochrany utajovaných informací. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 2 doporučujeme rozdělit do dvou odstavců a následně 
písmen pojmy platné pouze pro navrhovaný zákon a 
pojmy obecně zaváděné pro celý právní řád. Dále 
doporučujeme zvážit, zda některé pojmy mají být 
definovány pro celý právní řád (např. služby 
integrovaného datového rozhraní). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Připomínka akceptována. 
Ustanovení upraveno. 
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Připomínkové místo dále uplatnilo legislativně 
technické připomínky a připomínky upozorňující na 
písařské chyby. 
 

Relevantní připomínky byly v návrhu zákona zohledněny. 

 
 
 Bez připomínek Vypořádání 
 Ministerstvo dopravy  

Ministerstvo pro místní rozvoj  
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Ministerstvo spravedlnosti  

 Úřad Vlády ČR – Vedoucí Úřadu vlády  
 Asociace krajů České republiky  
 Asociace samostatných odborů  
 Česká lékařská komora  
 Česká stomatologická komora  
 Českomoravská konfederace odborových svazů  
 Český statistický úřad  
 Hospodářská komora  
 Krajský úřad Karlovarského kraje  
 Krajský úřad Libereckého kraje  
 Krajský úřad Středočeského kraje  
 Krajský úřad Ústeckého kraje  
 Krajský úřad Zlínského kraje  
 Národní bezpečnostní úřad  
 Svaz měst a obcí  
 Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace  
 Zdravotní výbor PSP ČR  
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 Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR  
 Národní rada osob se zdravotním postižení ČR  
 
 

V Praze 2. února 2021 

Vypracoval: Mgr. Tereza Law Podpis: 
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