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Vznik zákona o elektronizaci

 ÚZIS ČR byl pověřen vypracováním návrhu paragrafového znění zákona
v polovině února 2020.

 Vláda ČR schválila zákon 15. února 2021
 Návrh zákona prošel 1. čtením ve Sněmovně ČR - 3. čtením 7. července

2021 v PS Parlamentu ČR a 18. srpna 2021 byl schválen Senátem ČR,
 29. srpna 2021 podepsal prezident ČR a
 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 143 dne 8. září 2021 pod č. 325/2021

Sb. a č. 326/2021 Sb.

Do tzv. „změnového“ zákona (zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, byly převzaty 
některé připomínky ze samostatné  novely zákona o zdravotních službách 
(nebude předložen MZ) a dále týkající se on-line dispečinku lůžkové kapacity 
(úpravy v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb) návazně na 
řešení aktuální pandemie.



Fáze elektronizace zdravotnictví

Elementární fáze elektronizace zdravotnictví

Stávající návrh zákona předložený do legislativního procesu.
První elementární fáze elektronizace zdravotnictví umožní
 vznik jeho základní infrastruktury a základních centrálních služeb 

elektronického zdravotnictví a 
 umožní jednoznačnou elektronickou identifikaci pacientů a zdravotnických 

pracovníků. 

Navazující fáze elektronizace zdravotnictví

Ministerstvem zdravotnictví plánován další rozvoj, mimo jiné, zavedení
 indexu zdravotnické dokumentace jako informačního systému popisujícího 

základní typologii existující zdravotnické dokumentace (pouze u taxativně 
vymezených jejích částí) a sdružujícího metadata o dokumentaci, nikoli však 
informace ze samotného obsahu zdravotnické dokumentace, která zůstává u 
poskytovatele zdravotních služeb a

 emergentního záznamu, který by obsahoval pouze bazální set život 
zachraňujících údajů, uložených v centrální databázi.



Vznik zákona o elektronizaci

Proces jeho tvorby a hlavní novinky jsou popsány v publikaci Elektronizace
zdravotnictví řečí paragrafů, která právě vychází.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

Konkrétně se jedná o následující změny v rámci NZIS:

1) doplnění údajů do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, Národního
registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních
služeb

2) stanovení lhůt pro předávání údajů do Národního registru poskytovatelů zdravotních
služeb, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního
registru hrazených zdravotních služeb,

3) upřesnění přístupů do národních zdravotních registrů,

4) vymezení resortních referenčních statistik, včetně vymezení postupů Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ČR při jejich vytváření a zveřejňování etc.

Důležité ve vazbě na následující již platné, resp. Účinné ustanovení:

§ 72

(2) V Národním zdravotnickém informačním systému zdravotnické registry vytvářejí
vzájemně propojenou soustavu a pro účely uvedené v § 73 je možné sdružovat údaje v
nich vedené.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

NÁRODNÍ REGISTR HRAZENÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

§ 77a

(4) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb rovněž předává údaje
poskytovatel, který provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu
vykázal zdravotní pojišťovně, a to

a)výsledky laboratorních odborných hematologických, odborných
biochemických nebo mikrobiologických vyšetření,

b)výsledky jiných laboratorních odborných vyšetření než uvedených v písmenu
a), pokud si takové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum vysoce specializované péče,

c)identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které byla úhrada zdravotních služeb
podle písmene a) nebo b) vykázána,

d)identifikační údaje poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, který
laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b) provedl.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY

Konkrétní ustanovení týkající se resortních referenčních statistik:

§ 70 odst. 1 písmeno f) národní statistické ukazatele o rezortu zdravotnictví (dále jen
„resortní referenční statistiky“) – jedná se o definici resortních referenčních statistik,

§ 73a – obsah resortních referenčních statistik, obsah prováděcího právního předpisu,

§ 78 – odkaz na prováděcí právní předpis.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY

§ 73a

(1) Statistický ústav zpracovává a zveřejňuje resortní referenční statistiky v oblastech,
kterými jsou

a) makroekonomické charakteristiky zdravotnictví,

b) místní, časová a kapacitní dostupnost zdravotních služeb, jejich personální
zabezpečení a technické a věcné vybavení,

c) ukazatele kvality zdravotních služeb,

d) ukazatele výkonnosti poskytovatelů,

e) ukazatele zdravotního stavu obyvatel a

f) ukazatele kvality a výkonnosti preventivních programů.

Jedná se o vymezení OBSAHU resortních referenčních statistik.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY

§ 73a

(2) Statistický ústav zpracovává referenční statistiky podle odstavce 1 v rozsahu
seznamu konkrétních referenčních statistik stanoveného prováděcím právním
předpisem podle § 78 písm. f). Statistický ústav ke konkrétním referenčním
statistikám zveřejní metodiku výpočtu, včetně určení zdroje údajů a základní
interpretace konkrétní resortní referenční statistiky.

(3) Statistický ústav zveřejňuje resortní referenční statistiky, včetně metodiky podle
odstavce 2, a podmínky použití datových sad na svých internetových stránkách.“.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY

§ 73a

(2) Statistický ústav zpracovává referenční statistiky podle odstavce 1 v rozsahu
seznamu konkrétních referenčních statistik stanoveného prováděcím právním
předpisem podle § 78 písm. f). Statistický ústav ke konkrétním referenčním
statistikám zveřejní metodiku výpočtu, včetně určení zdroje údajů a základní
interpretace konkrétní resortní referenční statistiky.

(3) Statistický ústav zveřejňuje resortní referenční statistiky, včetně metodiky podle
odstavce 2, a podmínky použití datových sad na svých internetových stránkách.“.



Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s  přijetím 

zákona o elektronizaci zdravotnictví 

Novela zákona o zdravotních službách

§ 78

(f) seznam konkrétních resortních referenčních statistik, lhůty jejich zveřejnění a
případy, kdy lze v dané referenční statistice označit konkrétního poskytovatele nebo
zdravotní pojišťovnu.“.

Prolomení neveřejnosti údajů v NZIS týkající se právnických osob, resp.

Poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven



Navazující legislativní práce v souvislosti s přijetím 
zákona o elektronizaci zdravotnictví a doprovodného 

zákona

Tvorba prováděcích vyhlášek

Návazně na nová prováděcí ustanovení „změnového“ zákona probíhá tvorba novel 
prováděcích právních předpisů, resp. tvorba nové vyhlášky MZ ČR

Konkrétně probíhají legislativní práce na:

1) Novele vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v procesu tvorby
meziresortní pracovní skupiny (MV a MZ)

2) Novele vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního
zdravotnického informačního systému prošla LRV 20. září 2021

3) Tvorbě vyhlášky MZ o resortních referenčních statistikách v procesu tvorby před
zahájením legislativního procesu.



Děkuji za pozornost.

Kontakt:
Mgr., JUDr. Vladimíra Těšitelová
St. zástupce ředitele ÚZIS ČR
Vladimira.Tesitelova@uzis.cz

mailto:Vladimira.Tesitelova@uzis.cz

	Snímek číslo 1
	Vznik zákona o elektronizaci�
	Fáze elektronizace zdravotnictví
	Vznik zákona o elektronizaci�
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s  přijetím �zákona o elektronizaci zdravotnictví 
	Navazující legislativní práce v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví a doprovodného zákona
	Děkuji za pozornost.

