
Listopad 2016 II   Informace pro klienty: 

 

 Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do 

Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška č. 

116/2012 Sb.  

Níže přiložen text nové vyhlášky, zejména pak její přílohy č. 1 ukládající některé povinnosti 

poskytovatelům zdravotních služeb při podávání hlášení v rámci NZIS. Pokud jde o bod 14 

této přílohy, zasílám současně znění § 76 a 77 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

a v něm jsem červeně vyznačil jaké skutečnosti je povinen o zaměstnancích hlásit 

poskytovatel zdravotních služeb. 

Jen pro zajímavost – ustanovení § 70 – 78 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. 

navrhuje zrušit skupina poslanců. Návrh bude projednávat Ústavní soud. Pokud by uvedená 

ustanovení zrušil, byla by tím automaticky zrušena i uvedená nová vyhláška. 

 

 V Mladé frontě Dnes byl dne 22.11.2016 zveřejněn článek "Lékaři podvádějí s 

nadstandardní péčí" týkající se poskytování některých ekonomicky náročnějších pomůcek a 

zdravotnických prostředků i výkonů za předem dohodnutou úhradu, nejsou-li plně hrazeny 

ze zdravotního pojištění. Druhý článek na toto téma, který prezentoval prakticky opačný 

názor byl zveřejněn v MF Dnes dne 23.11.2016. V tomto druhém článku je vyvracen právní 

názor, že buď si pacient musí celý výkon včetně zdravotnického prostředku nehrazeného ze 

zdravotního pojištění hradit sám, nebo mu tato služba nesmí být poskytnuta, zejména nesmí 

být přijata úhrada za ekonomicky náročnější zdravotnický prostředek, nebo za rozdíl mezi 

cenou běžně hrazeného zdravotnického prostředku a ekonomicky náročnějšího 

zdravotnického prostředku, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Podle mého názoru 

naopak takový postup je zcela v souladu s ústavním pořádkem ČR a s právy občanů, kteří 

mají právo v rámci ochrany svého zdraví požadovat nejlepší existující zdravotnické 

prostředky, pomůcky a výkony a nejsou-li hrazeny ze zdravotního pojištění, mají právo si je 

hradit v rozsahu přesahujícím úhradu ze zdravotního pojištění. Důležité však je mít toto 

ošetřeno písemnou smlouvou uzavřenou na výslovnou žádost pacienta. Nejde totiž o právo 

poskytovatele, ale o právo pacienta. Nález Ústavního soudu (spisová značka Pl.ÚS 36/11) 

týkající se ekonomicky náročnějších způsobů zdravotní péče za příplatek, kterým bylo 

zrušeno ustanovení zákona umožňující nabízet ekonomicky náročnější způsoby zdravotních 

služeb, se týkal pouze skutečnosti, že pravidla v těchto případech mohou být stanovena 

pouze zákonem, nikoli podzákonným prováděcím předpisem. Jinak Ústavní soud naopak 

konstatoval, že poskytnutí nadstandardních zdravotních služeb za dohodnutý či stanovený 

příplatek je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.   

 



 

V Praze dne 30. listopadu 2016 

 

JUDr. Jan Mach   

  

 

Výpis ze zákona č. 372/2011 Sb. - § 76 a 77 

 

Národní registr zdravotnických pracovníků 

 

§ 76 *DZ+ 

 

 (1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání 

obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k 

výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to 

  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká 

hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

  

b) datum a místo narození, 

  

c) pohlaví, 

  

d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu 

totožnosti, 

  

e) státní občanství, 

  



f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, 

a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a 

datum jejich uznání, 

  

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve 

kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, 

v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 

identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

  

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 

  

i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního 

předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 

  

j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v 

průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do 

specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo 

aprobační zkoušky, 

  

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický 

pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické 

povolání vykonává, 

  

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, 

a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové 

schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil, 

  

m) záznamy o 

1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

2. vyloučení z komory. 

  

 (2) Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný 



  

a) vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu nebo pověřené organizaci, které jsou 

editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi v rozsahu odstavce 1 písm. f) a g), 

  

b) poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích, včetně 

hostujících osob, podle odstavce 1 písm. a) až j) a l) až m), a to za účelem zajištění poskytování 

zdravotních služeb a ověřování plnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných 

zdravotních služeb, 

  

c) komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem výkonu její 

činnosti, 

  

d) zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) a l), a to za účelem 

provádění veřejného zdravotního pojištění, 

  

e) ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem výkonu státní správy v 

oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb, 

  

f) příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g) až m), a to za 

účelem výkonu jeho činnosti, 

  

g) Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lékařích a farmaceutech 

podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti lékové politiky, 

  

h) zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených. 

  

§ 77 

  

 (1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle § 76 odst. 1 

  



a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace, které tímto 

provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru, 

  

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 71, 

  

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, 

  

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, 

  

e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, 

  

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 

  

g) písm. m) bodu 2 komora. 

  

 (2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických pracovníků je povinen 

bez zbytečného odkladu oznámit statistickému ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené 

chybné údaje. 

 


