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VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2016

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb.,
k provedení § 70 odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních
službách:

§ 1

(1) Osobní a další údaje se předávají do Národ-
ního zdravotnického informačního systému (dále jen
„informační systém“) v elektronické podobě pří-
mým zápisem nebo na technickém nosiči dat.

(2) Přímý zápis je prováděn se zabezpečeným
protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného
přístupu na určenou elektronickou adresu uvedenou
na internetových stránkách Ústavu zdravotnických
informací a statistiky České republiky (dále jen „sta-
tistický ústav“)

a) dálkovým přenosem,

b) on-line zápisem prostřednictvím webové apli-
kace, nebo

c) vyplněním elektronického formuláře a jeho ode-
sláním do příslušného úložiště dat.

(3) Na technickém nosiči dat jsou údaje do in-
formačního systému předávány osobně, nebo pro-
střednictvím držitele poštovní licence, které musí
být doloženo doručenkou. Předávané soubory musí
být zašifrovány veřejným klíčem správce.

§ 2

(1) Žádost o oprávnění k přístupu k osobním
údajům a dalším údajům vedeným v Národních
zdravotních registrech, Národním registru poskyto-
vatelů, Národním registru zdravotnických pracov-
níků a Národním registru hrazených zdravotních
služeb (dále jen „registr“) vedle náležitostí stanove-
ných zákonem o zdravotních službách dále obsahuje

a) název registru,

b) identifikační údaje subjektu oprávněného
k předložení žádosti, a to identifikační číslo
osoby, obchodní firmu, název nebo jméno žá-
dajícího subjektu, adresu a jméno, popřípadě
jména, a příjmení statutárního orgánu subjektu,
který je povinen podle zákona o zdravotních
službách poskytovat údaje do registrů, a identi-
fikátor datové schránky, byla-li zřízena a zpří-
stupněna,

c) identifikační údaje osoby pověřené subjektem
oprávněným k podání žádosti jednat jeho jmé-
nem, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení,
akademický titul, vědeckou hodnost nebo vě-
decko-pedagogický titul, telefonní číslo a elek-
tronickou adresu,

d) identifikační údaje oprávněného pracovníka,
a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, akade-
mický titul, vědeckou hodnost nebo vědecko-
-pedagogický titul, datum narození, telefonní
číslo a elektronickou adresu,

e) elektronický podpis1) osoby uvedené v písme-
nu c).

(2) Žádost o zrušení oprávnění k přístupu do
registru obsahuje vedle náležitostí podle odstavce 1
též důvod pro zrušení oprávnění přístupu k osobním
údajům a dalším údajům vedeným v tomto registru.

§ 3

Okruh poskytovatelů a dalších osob předávají-
cích údaje do registrů a periodicita a lhůty pro jejich
předávání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání
údajů do Národního zdravotnického informačního
systému.
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1) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.



§ 5

Přechodné ustanovení

Pokud skutečnost rozhodná pro předávání
údajů podle vyhlášky č. 116/2012 Sb., o předávání
údajů do Národního zdravotnického informačního
systému, nastala přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky a lhůta pro předávání těchto údajů stano-
vená vyhláškou č. 116/2012 Sb. neuplynula do dne

nabytí účinnosti této vyhlášky, předají se údaje do
příslušného registru ve lhůtě podle vyhlášky č. 116/
/2012 Sb.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 373/2016 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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