PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2021
VIII. volební období
________________________________________________________________

Pozměňovací návrh
poslanců
prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc.
prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
elektronizaci zdravotnictví
(sněmovní tisk č. 1164)

V Praze dne 13. dubna 2021

1

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
elektronizaci zdravotnictví
(sněmovní tisk č. 1164)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o o elektronizaci
zdravotnictví se mění takto:
V Části páté Změna zákona o zdravotních službách Čl. VII bod 63 se ruší a nahrazuje zněním:
63. V § 77a odst. 2 písmeno d) zní:
„d) údaje o personálním zabezpečení, včetně identifikátorů zdravotnických pracovníků
prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje zdravotní služby a uvedených ve smlouvě
o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a
zdravotní pojišťovnou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a pokud je nemá
k dispozici, tak včetně jejich rodných čísel, a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k
jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních
služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,“.
Odůvodnění pozměňovacího návrhu
V návaznosti na důvodovou zprávu je nezbytné legislativně upřesnit rozsah předávaných
identifikátorů o zdravotnických pracovnících podle zákona o elektronizaci zdravotnictví
poskytujících zdravotní služby pro poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb:
Z důvodu postupného útlumu užívání rodného čísla je zaveden zákonem o elektronizaci
zdravotnictví identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka, jejichž cílem je
pacienta nebo zdravotnického pracovníka v informačních systémech jednoznačně identifikovat.
Je nezbytné, aby byl identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka uváděn i
v NZIS.
Vzhledem k tomu, že restrukturalizace NZIS dále postupuje v souladu s pravidly
eGovernmentu, bude v NZIS uváděn též agendový identifikátor fyzické osoby (§ 70 odst. 2 písm.
a) bod 1 a odst. 7).
Konkrétně bude identifikátor pacienta veden ve zdravotních registrech uvedených v 72 odst. 1
písm. b), tj. registrech, které jsou stanoveny v příloze zákona o zdravotních službách (§ 72 odst.
3) a Národním registru hrazených služeb (§77a odst. 4 písm. e)); jde-li o identifikátor
zdravotnického pracovníka v Národním registru zdravotnických pracovníků (§ 76 odst. 1 písm.
a)) a v Národním registru hrazených služeb (§ 77a odst. 2 písm. b) bod 3).
Zároveň je nezbytné pro splnění účelu, ke kterému byl Národní zdravotnický informační systém
a jeho součásti zřízen (§ 70 odst. 1, § 73 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2) ponechat i jako
alternativu rodné číslo, a to do doby jeho plného nahrazení bezvýznamovým identifikátorem
zdravotnického pracovníka, jak jest uvedeno výše.
Platné znění s vyznačením změn:
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§ 77a
Národní registr hrazených zdravotních služeb
(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase
poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla,
pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních
služeb z veřejného zdravotního pojištění.
(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce
1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to
a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,
b) identifikační údaje
1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,
2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm.
b),
c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s
poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2
smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
d) údaje o personálním zabezpečení, včetně identifikátorů zdravotnických pracovníků
prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje zdravotní služby a uvedených ve smlouvě
o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a
zdravotní pojišťovnou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a pokud je nemá k
dispozici, tak včetně jejich rodných čísel, a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k
jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních
služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní
pojišťovnou,
g) typ úhrady a
h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které
zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).
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