
(platí od 311. 1. 2017 do 30. 5. 2017)

372/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(zákon o zdravotních službách)

ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb.,
zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č.

298/2016 Sb.. a zákona č. 65/2017298/2016 Sb.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 2
 

(1)  Poskytovatelem  zdravotních  služeb  se  rozumí  fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  má  oprávnění  k
poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.

(2) Zdravotními službami se rozumí

a)  poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky 1), 2), a dále činnosti vykonávané jinými
odbornými pracovníky 2), jsouli tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

b)  konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny
nebo  doplnění,  a  další  konzultace  podporující  rozhodování  pacienta  ve  věci  poskytnutí  zdravotních  služeb
prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále  jen "poskytovatel") nebo zdravotnickým pracovníkem,
kterého si pacient zvolil,

c)  nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko
anatomickou  pitvu  nebo  zdravotní  pitvu  a  z  patologickoanatomické  pitvy  nebo  ze  zdravotní  pitvy  prováděné
poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví 4),

d)  zdravotnická záchranná služba 5),
e)  zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je

1.    přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí,  jeli  to
nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb,

2.    rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele,
3.        přeprava  osob  včetně  zemřelého  pacienta  související  s  prováděním  transplantací,  neodkladná  přeprava

tkání  a  buněk  určených  k  použití  u  člověka,  přeprava  léčivých  přípravků,  krve  a  jejích  složek  a
zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického
materiálu,

f)     přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí  jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek
soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy,

g)   zdravotní služby v  rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo  tkáňových zařízení podle  jiných právních předpisů
upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk 6),

h)    zdravotní  služby  v  rozsahu  činnosti  zařízení  transfuzní  služby  nebo  krevní  banky  podle  právního  předpisu
upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej 7),).

i)   protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba 52) (dále jen "záchytná služba").
(3) Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních

službách,  zdravotní  služby  podle  zákona  upravujícího  transplantace  nebo  zákona  upravujícího  umělé  přerušení
těhotenství 8).

(4) Zdravotní péčí se rozumí
a)  soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem

1.    předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen "nemoc"),
2.    udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3.    udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
4.    pomoci při reprodukci a porodu,



5.    posuzování zdravotního stavu,
b)   preventivní, diagnostické,  léčebné,  léčebně  rehabilitační, ošetřovatelské nebo  jiné zdravotní výkony prováděné

zdravotnickými pracovníky (dále jen "zdravotní výkon") za účelem podle písmene a),).

c)  odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 53).

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA II
OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 
§ 11

Poskytování zdravotních služeb
 

(1) Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
(2) Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

a)  poskytovat odbornou první pomoc,
b)  poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
c)  zajistit převoz osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, ze zahraničí do České republiky nebo z České republiky do

zahraničí  osobou oprávněnou k  této  činnosti  podle právních předpisů  jiného státu,  z  jehož území nebo na  jehož
území se převoz uskutečňuje a jdeli o činnost na území České republiky dočasnou,

d)  poskytovat zdravotní služby podle § 20.
(3)  Zdravotní  služby  lze  poskytovat  pouze  prostřednictvím  osob  způsobilých  k  výkonu  zdravotnického  povolání

nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.
(4) Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní

péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i). Požadavky na minimální personální zabezpečení
zdravotních  služeb,  týkající  se  odborné,  specializované,  popřípadě  zvláštní  odborné  způsobilosti  zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis.

(5)  Zdravotní  služby  mohou  být  poskytovány  pouze  ve  zdravotnických  zařízeních  v  místech  uvedených  v
oprávnění k poskytování zdravotních služeb;  to neplatí v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním
prostředí,  zdravotnické  dopravní  služby,  přepravy  pacientů  neodkladné  péče,  přednemocniční  neodkladné  péče
poskytované  v  rámci  zdravotnické  záchranné  služby,  zdravotních  služeb  poskytovaných  v mobilních  zdravotnických
zařízeních  ozbrojených  sil  za  krizových  situací  a  jdeli  o  převoz  těla  zemřelého  na  pitvu  a  z  pitvy  podle  zákona  o
pohřebnictví. V případě, že poskytovatel poskytuje pouze domácí péči, musí mít kontaktní pracoviště.

(6) Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a
věcné  vybavení  zdravotnických  zařízení  musí  odpovídat  oborům,  druhu  a  formě  poskytované  zdravotní  péče  a
zdravotním  službám  podle  §  2  odst.  2  písm.  d)  až  f)  a  i).  Požadavky  na  minimální  technické  a  věcné  vybavení
zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení
vybranými zdravotnickými prostředky,  jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě
lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje  léčiv  i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí
právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
§ 11a

 
(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na

předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.
(2)  Povolení  se  udělí  poskytovateli,  který  je  oprávněn  poskytovat  zdravotní  služby,  v  jejichž  rámci  budou

zdravotní  výkony  podle  odstavce  1  poskytovány  mimo  zdravotnické  zařízení.  Mimo  zdravotnické  zařízení  lze
poskytovat  jen  takové zdravotní výkony v  rámci preventivní péče,  jejichž poskytnutí není podmíněno  technickým a
věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

(3)  Povolení  se  uděluje  na  dobu  nejdéle  jednoho  roku.  O  udělení  povolení  rozhoduje  krajský  úřad,  v  jehož
správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.



(4) Povolení  lze udělit  jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v  jejímž

správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání

závazného stanoviska musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická

a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při činnostech podle věty první.

(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)    identifikační  údaje  poskytovatele  v  rozsahu  uvedeném  v  rozhodnutí  o  udělení  oprávnění  k  poskytování

zdravotních služeb,

b)  vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,

c)  místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,

d)  dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem.

(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží

a)   kopii  rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal krajský úřad

příslušný k udělení povolení,

b)  závazné stanovisko krajské hygienické stanice.

(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaje uvedené v

odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného  rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici,  která vydala

závazné stanovisko podle odstavce 4.

(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle odstavce 1

není poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci.

 

§ 11b

 

(1) Povolení zaniká

a)  zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

b)  uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo

c)  odejmutím povolení rozhodnutím krajského úřadu, který povolení vydal.

(2) Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel

a)  přestal splňovat některou z podmínek podle § 11a,

b)  závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost vztahující se k poskytovaným zdravotním výkonům mimo

zdravotnické zařízení stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo

c)  poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením.

(3) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala

závazné stanovisko podle § 11a odst. 4.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 18

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 

(1) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb kromě náležitostí stanovených správním řádem

obsahuje,

a)  jeli žadatelem fyzická osoba

1.    jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu na území

České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo

území České  republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České  republiky a datum a

místo narození žadatele,

2.    identifikační číslo osoby
 17)

 (dále jen "identifikační číslo"), byloli přiděleno,

3.    jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu na území

České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo

území České  republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České  republiky a datum a

místo narození odborného zástupce, jestliže musí být ustanoven,



4.    formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) nebo
název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé místo poskytování zdravotních služeb,
5.    adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě zdravotnické dopravní služby nebo

přepravy  pacientů  neodkladné  péče  adresu místa  jednotlivých  pracovišť  a  v  případě  poskytování  domácí
péče adresu místa kontaktního pracoviště,

6.    datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb,
7.    dobu, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění na dobu určitou,

b)  jeli žadatelem právnická osoba
1.    obchodní firmu nebo název, adresu sídla, v případě právnické osoby se sídlem mimo území České republiky

též místo usazení závodu nebo organizační složky závodu právnické osoby na území České republiky,
2.        budeli  poskytování  zdravotních  služeb  zajišťováno  organizační  složkou  státu  nebo  organizační  složkou

územního  samosprávného  celku  její  název,  adresu  sídla  a  identifikační  číslo  a  název  jejího  zřizovatele,  a
dále  jméno, popřípadě  jména, příjmení,  rodné příjmení,  státní občanství, adresu místa  trvalého pobytu na
území České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště
mimo  území  České  republiky  a  popřípadě  adresu  místa  hlášeného  pobytu  na  území  České  republiky  a
datum narození vedoucího organizační složky státu; údaje o vedoucím organizační složky státu se neuvádějí
v případě Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace,

3.        údaje  uvedené  v  písmenu  a)  bodě  3  o  odborném  zástupci  a  osobách,  které  jsou  statutárním  orgánem
žadatele nebo  jeho členy nebo které  jednají  jménem právnické osoby zapisované do obchodního  rejstříku
nebo obdobného rejstříku před jejím vznikem,

4.        adresu místa,  popřípadě míst  poskytování  zdravotních  služeb,  v  případě  zdravotnické  záchranné  služby,
zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče adresu místa jednotlivých pracovišť
a v případě poskytování domácí péče adresu místa kontaktního pracoviště,

5.    údaje uvedené v písmenu a) bodech 2, 4, 6 a 7.
(2) Žadatel k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb předloží,

a)  jeli žadatelem fyzická osoba uvedená v § 16 odst. 1
1.    doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, máli tuto způsobilost,
2.    doklad o bezúhonnosti,
3.        v  případě  ustanovení  odborného  zástupce  doklady  o  způsobilosti  odborného  zástupce  k  samostatnému

výkonu  zdravotnického  povolání,  doklad  o  bezúhonnosti  a  prohlášení  odborného  zástupce,  že  souhlasí  s
ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3,
pro který by nemohl funkci odborného zástupce vykonávat,

4.    seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání
v  pracovněprávním  nebo  obdobném  vztahu  k  žadateli,  a  to  v  rozsahu  požadavků  na  minimální  personální
zabezpečení zdravotních služeb. U  lékařů,  zubních  lékařů a  farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu
zdravotnického povolání se v seznamu uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obor, v němž mají způsobilost
k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní doba; u vedoucích zaměstnanců se
uvede též jejich pracovní zařazení. U ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se v
seznamu  uvede  pouze  jejich  počet  v  členění  podle  odborné  způsobilosti.  Seznam  se  člení  podle  zařazení
pracovníků k jednotlivým formám a oborům zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní péče podle § 5 odst. 2
písm.  f) až  i) nebo zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až  f) a  i);  v případě více míst poskytování
zdravotních služeb se seznam člení též podle těchto míst,

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 19
Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování

zdravotních služeb
 

(1)  Rozhodnutí  o  udělení  oprávnění  k  poskytování  zdravotních  služeb  fyzické  osobě  kromě  náležitostí
stanovených správním řádem obsahuje
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a odborného zástupce, musíli být ustanoven, a adresu místa jejich

trvalého  pobytu  na  území  České  republiky  nebo  v  případě  fyzické  osoby  bez  trvalého  pobytu  na  území  České
republiky  adresu  bydliště  mimo  území  České  republiky  a  popřípadě  adresu  místa  hlášeného  pobytu  na  území
České republiky, identifikační číslo poskytovatele, byloli přiděleno, a datum jejich narození,

b)  formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) nebo
název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé místo poskytování zdravotních služeb,



 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST ČTVRTÁ
POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI

S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 

HLAVA I
 

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB
 

Práva pacienta
§ 28
 

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanovíli
tento zákon jinak.

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a)    na  úctu,  důstojné  zacházení,  na  ohleduplnost  a  respektování  soukromí  při  poskytování  zdravotních  služeb  v
souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

b)    zvolit  si  poskytovatele  oprávněného  k  poskytnutí  zdravotních  služeb,  které  odpovídají  zdravotním  potřebám
pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,

c)    vyžádat  si  konzultační  služby  od  jiného  poskytovatele,  popřípadě  zdravotnického  pracovníka,  než  který  mu
poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jdeli o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu
odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,

d)  být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen "vnitřní řád"),
e)  na

1.    nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo
jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, jeli nezletilou
osobou,

2.    nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, jeli osobou, jejíž svéprávnost je
omezena  tak,  že  není  způsobilá  posoudit  poskytnutí  zdravotních  služeb,  popřípadě  důsledky  jejich
poskytnutí (dále jen "pacient s omezenou svéprávností"),

3.    přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,
a  to v souladu s  jinými právními předpisy a vnitřním  řádem, a nenarušíli přítomnost  těchto osob poskytnutí
zdravotních  služeb;  to  neplatí,  jdeli  o  osoby  ve  výkonu  vazby,  trestu  odnětí  svobody  nebo  zabezpečovací
detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b),

f)      být  předem  informován  o  ceně  poskytovaných  zdravotních  služeb  nehrazených  nebo  částečně  hrazených  z
veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

g)    znát  jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení  zdravotnických  pracovníků  a  jiných  odborných  pracovníků  přímo
zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického
povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí
výuky,

h)    odmítnout  přítomnost  osob,  které  nejsou  na  poskytování  zdravotních  služeb  přímo  zúčastněny,  a  osob
připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

i)   přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a
v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný
právní předpis nestanoví jinak,

j)      přijímat  ve  zdravotnickém  zařízení  lůžkové  nebo  jednodenní  péče  duchovní  péči  a  duchovní  podporu  od
duchovních  církví  a  náboženských  společností  registrovaných  v  České  republice  nebo  od  osob  pověřených
výkonem duchovenské  činnosti  (dále  jen  "duchovní")  v  souladu  s  vnitřním  řádem a  způsobem,  který  neporušuje
práva  ostatních  pacientů,  a  s  ohledem  na  svůj  zdravotní  stav,  nestanovíli  jiný  právní  předpis  jinak;  návštěvu
duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanovíli
jiný právní předpis jinak,



k)  na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb.
(4) Pacient s omezenou svéprávností nebo který  je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních

služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádíli, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či
zanedbává. V tomto případě se postupuje podle § 35 odst. 5.

(5) Práva pacienta uvedená v odstavci 3 písm. c), e),  i) a  j) nemůže uplatnit pacient, kterému  je poskytována
záchytná služba nebo který je povinen se podrobit odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek. Tento pacient rovněž nemůže při uplatňování práva podle odstavce 3 písm.
h)  odmítnout  přítomnost  příslušníka Policie České  republiky,  příslušníka Vojenské policie,  strážníka obecní  policie
nebo  příslušníka  Vězeňské  služby  České  republiky  (dále  jen  "Vězeňská  služba"),  který  na  žádost  poskytovatele
poskytuje součinnost při poskytování záchytné služby nebo při vyšetření podle věty první.

 
§ 29
 

(1) Volba poskytovatele a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů
a)   umístěných do dětských domovů pro děti do 3  let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy, do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, bylali soudem nařízena ústavní nebo uložena
ochranná  výchova,  nebo  dětí  svěřených  do  péče  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc  na  základě
rozhodnutí soudu náleží statutárnímu orgánu tohoto zařízení,

b)  svěřených do pěstounské péče nebo do výchovy jiných osob náleží pěstounovi nebo jiné osobě, do jejíž péče byl
pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen (dále jen "pěstoun nebo jiná pečující osoba").
(2) Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na

a)    zdravotnickou  záchrannou  službu  a  poskytovatele,  ke  kterému  poskytovatel  zdravotnické  záchranné  služby
pacienta převáží,

b)  pracovnělékařské služby,
c)  nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčení,
d)  osoby umístěné v policejních celách zřízených u útvarů Policie České republiky; tyto osoby si mohou na své vlastní

náklady přizvat k poskytnutí zdravotních služeb zvoleného zdravotnického pracovníka,
e)    osoby  ve  výkonu  vazby,  trestu  odnětí  svobody,  zabezpečovací  detence,  v  zařízení  pro  zajištění  cizinců  nebo  v

přijímacím středisku,

f)     osoby,  jejichž zdravotní stav  je posuzován pro účely poskytování služeb v oblasti  zaměstnanosti 19) a  pro  účely
sociálního zabezpečení 20),

g)  vojáky v činné službě a vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze za podmínek stanovených zákonem o vojácích z
povolání,

h)  případy, kdy jiný právní předpis stanoví posuzujícího poskytovatele, nebo jdeli o určení poskytovatele osobou k
tomu oprávněnou na základě jiného právního předpisu,.

i)   záchytnou službu.
 

§ 30
 

(1)  Pacient  se  smyslovým  postižením  nebo  s  těžkými  komunikačními  problémy  zapříčiněnými  zdravotními
důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj
srozumitelným a dorozumívacími  prostředky,  které  si  sám zvolí,  včetně  způsobů  založených na  tlumočení  druhou
osobou. V případě osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví tlumočníka
Vězeňská služba. České republiky (dále jen "Vězeňská služba").

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez

souhlasu a použití omezovacích prostředků

§ 38
 

(1) Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže
a)  mu



1.    bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče,

2.    je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

3.    je podle trestního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních nařízeno vyšetření zdravotního stavu,

b)   ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a  jeví známky duševní poruchy nebo  touto

poruchou trpí nebo  je pod vlivem návykové  látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo  jeho okolí nelze odvrátit  jinak,

nebo

c)  jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

(2)  Nezletilého  pacienta  nebo  pacienta  s  omezenou  svéprávností  lze  bez  souhlasu  zákonného  zástupce  nebo

opatrovníka hospitalizovat též v případě, jdeli o podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

(3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě

a)  kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi  tento souhlas vyslovit;  tím není dotčeno dříve vyslovené přání podle §

36, nebo

b)    léčby  vážné  duševní  poruchy,  pokud  by  v  důsledku  jejího  neléčení  došlo  se  vší  pravděpodobností  k  vážnému

poškození zdraví pacienta.

(4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností  lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou

péči, jdeli o

a)  případy podle odstavce 3 písm. b), nebo

b)  zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.

(5)  Nezletilému  pacientovi  nebo  pacientovi  s  omezenou  svéprávností  lze  poskytnout  neodkladnou  péči  bez

souhlasu zákonného zástupce, pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

(6) Poskytovatel je povinen o hospitalizaci podle odstavce 1 písm. b) nebo c) informovat osobu určenou podle §

33,  neníli  taková  osoba,  některou  z  osob  blízkých,  popřípadě  osobu  ze  společné  domácnosti,  nebo  zákonného

zástupce pacienta, pokud  jsou mu známy. Neníli mu žádná osoba podle věty první známa nebo  ji nelze zastihnout,

informuje Policii České republiky.

(7) Bez souhlasu  lze poskytnout  též  jiné zdravotní  služby, stanovíli  tak zákon o ochraně veřejného zdraví,  a

záchytnou službu.

 

§ 39

 

(1) K omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb lze použít

a)  úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými poskytovatelem,

b)  omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty,

c)  umístění pacienta v síťovém lůžku; to neplatí v případě poskytování záchytné služby,

d)  umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu,

e)  ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních končetin pacienta,

f)      psychofarmaka,  popřípadě  jiné  léčivé  přípravky  podávané  parenterálně,  které  jsou  vhodné  k  omezení  volného

pohybu  pacienta  při  poskytování  zdravotních  služeb,  pokud  se  nejedná  o  léčbu  na  žádost  pacienta  nebo

soustavnou léčbu psychiatrické poruchy, nebo

g)  kombinaci prostředků uvedených v písmenech a) až f),

(dále jen "omezovací prostředky").

(2) Omezovací prostředky lze použít

a)    pouze  tehdy,  jeli  účelem  jejich  použití  odvrácení  bezprostředního  ohrožení  života,  zdraví  nebo  bezpečnosti

pacienta nebo jiných osob, a

b)  pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich použití podle písmene a) a).

c)  poté, co byl neúspěšně použit mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků, s výjimkou případu, kdy

použití  mírnějšího  postupu  by  zjevně  nevedlo  k  dosažení  účelu  podle  písmene  a),  přičemž  musí  být  zvolen

nejméně omezující prostředek odpovídající účelu jeho použití.

(3) Poskytovatel je povinen zajistit, aby

a)  pacient, u kterého je omezovací prostředek použit, byl s ohledem na jeho zdravotní stav srozumitelně informován o

důvodech použití omezovacího prostředku,

b)  zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta byl o použití omezovacích prostředků uvedených v odstavci 1 písm. b),

c),  d)  nebo  e)  bez  zbytečného  odkladu  informován;  sdělení  zákonnému  zástupci  pacienta  se  zaznamená  do

zdravotnické  dokumentace  vedené  o  pacientovi,  záznam  podepíše  zdravotnický  pracovník  a  zákonný  zástupce

nebo opatrovník,



c)    pacient  po  dobu  použití  omezovacího  prostředku  byl  pod  dohledem  zdravotnických  pracovníků;  dohled  musí
odpovídat  závažnosti  zdravotního  stavu  pacienta  a  zároveň  musí  být  přijata  taková  opatření,  která  zabrání
poškození zdraví pacienta,

d)  použití omezovacího prostředku indikoval vždy  lékař; ve výjimečných případech, vyžadujících neodkladné řešení,
může  použití  omezovacích  prostředků  indikovat  i  jiný  zdravotnický  pracovník  nelékařského  povolání,  který  je
přítomen;  lékař  musí  být  o  takovém  použití  omezovacího  prostředku  neprodleně  informován  a  musí  potvrdit
odůvodněnost omezení,

e)    každé  použití  omezovacího  prostředku,  včetně  důvodu  jeho  použití,  bylo  zaznamenáno  do  zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi.
(4) Poskytovatel  je povinen vést  centrální evidenci použití  omezovacích prostředků,  která obsahuje souhrnné

údaje o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní  rok, a  to pro každý omezovací prostředek
zvlášť; identifikační údaje pacientů, u kterých byly omezovací prostředky použity, se v centrální evidenci neuvádějí.
Použití omezovacího prostředku se zaznamená do centrální evidence nejpozději do 60 dnů ode dne jeho použití.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PÁTÁ
POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 
Práva a povinnosti poskytovatele

§ 45
 

(1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k
zajištění  uplatňování  práv  a  povinností  pacientů  a  dalších  oprávněných  osob,  zdravotnických  pracovníků  a  jiných
odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb.

(2) Poskytovatel je povinen
a)  informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného

zdravotního pojištění, a  to před  jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanovíli  jiný
právní předpis jinak,

b)    zpracovat  seznam  cen  poskytovaných  zdravotních  služeb  nehrazených  a  částečně  hrazených  z  veřejného
zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské
péče,

c)  vymezit provozní a ordinační dobu a údaj o ní umístit tak, aby tato informace byla přístupná pacientům,
d)    opatřit  zdravotnické  zařízení  viditelným  označením,  které  musí  obsahovat  obchodní  firmu,  název  nebo  jméno,

popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, byloli přiděleno,
e)  v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o

poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby,
f)      předat  zprávu  o  poskytnutých  zdravotních  službách  registrujícímu  poskytovateli  v  oboru  všeobecné  praktické

lékařství  nebo v oboru praktické  lékařství  pro děti  a dorost,  jeli mu  tento poskytovatel  znám, a na vyžádání  též
poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo
v oboru gynekologie  a  porodnictví má povinnost  předat  zprávu  jen  v  případě,  kdy poskytnutí  zdravotních  služeb
indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a
dorost,

g)    předat  jiným  poskytovatelům  zdravotních  služeb  nebo  poskytovatelům  sociálních  služeb  potřebné  informace  o
zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných
pacientovi,

h)    zpracovat  seznam  zdravotních  služeb,  k  jejichž  poskytnutí  je  vyžadován  písemný  souhlas;  to  neplatí  pro
poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče,
záchytné služby a lékárenské péče,

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 47
 



(1) Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen
a)  zajistit hospitalizaci

1.       nezletilých pacientů odděleně od dospělých pacientů, alespoň v samostatných pokojích, a  to do dne, kdy
dovrší 15 let věku,

2.    žen odděleně od mužů v samostatných pokojích,
a to s výjimkou poskytování akutní lůžkové péče intenzivní,

b)   umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo osoby  jimi pověřené společně s hospitalizovaným
nezletilým  pacientem  nebo  pacientem  s  omezenou  svéprávností,  pokud  to  umožňuje  vybavení  zdravotnického
zařízení  nebo  nebude  narušeno  poskytování  zdravotních  služeb  anebo  takový  pobyt  není  na  základě  jiného
právního předpisu vyloučen; to neplatí v případě poskytování záchytné služby,

c)  včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z jednodenní nebo lůžkové péče,
d)  zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a

nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat;  jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30
dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace; při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z
výsledků  jeho  projednání  podle  písmene  e);  traumatologický  plán  se  nezpracovává  pro  poskytování  záchytné
služby,),

e)    návrh  traumatologického  plánu  podle  písmene  d)  a  návrh  jeho  aktualizace  projednat  s  příslušným  správním
orgánem, jdeli o fakultní nemocnici, s ministerstvem; podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při
jeho  zpracování  a  projednání  s  příslušným  správním  orgánem  nebo  ministerstvem  stanoví  prováděcí  právní
předpis,

f)     pacienta vybavit při propuštění  léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny nebo v odůvodněných
případech i na další nezbytně nutnou dobu; to neplatí v případě poskytování záchytné služby.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Národní registr poskytovatelů
§ 74
 

(1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to
a)  identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
b)  údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
c)    adresu  sídla  podnikatele,  adresu  místa  nebo  míst  poskytování  zdravotních  služeb  a  další  kontaktní  údaje

poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové
schránky,

d)  formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo
název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé místo poskytování,

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

 
____________________________________________________________
 

1)                Zákon  č.  95/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  odborné  způsobilosti  a  specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.

2)                Zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  způsobilosti  k  výkonu  nelékařských
zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
některých souvisejících zákonů  (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů.

3)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů
v přeshraniční zdravotní péči.



4)        Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

6)               Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a  transplantacích  tkání a orgánů a o změně některých

zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon  č.  296/2008  Sb.,  o  zajištění  jakosti  a  bezpečnosti  lidských  tkání  a  buněk  určených  k  použití  u

člověka  a  o  změně  souvisejících  zákonů  (zákon  o  lidských  tkáních  a  buňkách),  ve  znění  pozdějších

předpisů.

7)        Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve

znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 285/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

9)        § 48 až 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

10)            § 18 písm. d) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České  republiky a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11)      § 2 odst. 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

12)           Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních  léčivých zdrojích,  zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve

znění pozdějších předpisů.

13)            Zákon č.  123/2000 Sb.,  o  zdravotnických prostředcích a o  změně některých souvisejících  zákonů,  ve

znění pozdějších předpisů.

14)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských

států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání

odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

16)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

17)      § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

18)      Zákon č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19)      § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

20)      Například zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

21)          Například zákon č. 285/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

zdravotních službách.

22)      Zákon o rodině.

23)            § 26 odst.  1 a § 28 písm.  c)  zákona č.  117/1995 Sb.,  o  státní  sociální  podpoře,  ve  znění pozdějších

předpisů.

24)      Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25)      Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26)      Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27)      Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

28)           Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  (zákon o vysokých

školách), ve znění pozdějších předpisů.

29)            Zákon  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických  úkonech  a  autorizované  konverzi  dokumentů,  ve  znění

pozdějších předpisů.

30)      § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

31)      Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

32)      Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání vyhlášená

sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 9/1996 Sb.

Opční  protokol  k  Úmluvě  proti  mučení  a  jinému  krutému,  nelidskému  či  ponižujícímu  zacházení  nebo

trestání vyhlášený sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 78/2006 Sb. m. s.

33)      § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

34)      Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

35)      Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



37)      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

38)           Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,  jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

39)      Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,

ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

40)      Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

41)            Například  zákon  č.  258/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  378/2007  Sb.,  ve  znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

42)      § 66b obchodního zákoníku.

43)           Zákon č. 220/1991 Sb., o České  lékařské komoře, České stomatologické komoře a České  lékárnické

komoře, ve znění pozdějších předpisů.

44)      Například zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45)      § 200 a násl. zákoníku práce.

46)      Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

47)      Část B bod 1. přílohy č. 3 vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a

bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi).

48)      Bod 7.1.4. písm. a) přílohy č. 1 vyhlášky č. 143/2008 Sb.

49)      Občanský zákoník.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

50)            §  14c  zákona  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění  některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

51)      § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

52)      Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

53)      Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

 

 

Příloha k zákonu č. 372/2011 Sb.
 

Národní zdravotní registry
 

1. Národní onkologicky registr

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví,

zaměstnání)  ovlivňující  zdravotní  Stav  pacienta,  údaje  vztahující  se  k  onemocnění  a  jeho  léčbě,  osobní  a  rodinná

anamnéza pacienta  související  s  onemocněním,  včetně  klasifikace  novotvaru,  údaje  o  léčbě  (operace,  radioterapie,

chemoterapie,  hormonální,  jiná),  poskytování  dispenzární  péče  a  o  úmrtí  pacienta;  údaje  potřebné  pro  identifikaci

poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči.

Po uplynutí 25 let od roku úmrtí pacienta jsou osobní údaje anonymizovány.

 

2. Národní registr hospitalizovaných

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví,

zaměstnání)  ovlivňující  zdravotní  Stav  pacienta,  údaje  vztahující  se  k  hospitalizaci,  o  přijetí,  diagnostické  údaje  o

průběhu  a  léčbě  nemoci  (operace,  komplikace,  nákazy),  osobní  anamnéza,  Stav  pacienta  při  propuštění  a  potřeba

dalších zdravotních služeb; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele poskytujícího lůžkovou péči.

Po uplynutí 25 let od roku ukončení lůžkové péče jsou osobní údaje anonymizovány.

 

3. Národní registr reprodukčního zdraví

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte, ženy, u

níž se provádí umělé oplodnění, ženy, které bylo provedeno umělé přerušení těhotenství, byl vyvolán potrat nebo došlo

k samovolnému potratu; sociodemografické údaje  (věk, pohlaví, zaměstnání, nejvyšší dosažené vzdělání) ovlivňující

zdravotní  stav  těhotné  ženy,  rodičky  a  narozeného  dítěte  a  ženy  a  muže,  který  se  ženou  společně  podstupuje

asistovanou  reprodukci  (dále  jen  "neplodný  pár"),  údaje  (osobní  a  rodinná  anamnéza,  diagnostické  údaje,  údaje  o

průběhu  těhotenství  a  porodu,  údaje  o  léčbě,  provedených  výkonech,  včetně  jejich  výsledků  a  komplikacích)



související  se  zdravotním  stavem  těhotné  ženy  a  průběhem  těhotenství,  rodičky  a  porodem  a  zdravotním  stavem

narozeného dítěte, údaje o zdravotním stavu neplodného páru a jemu poskytnutých metodách a postupech asistované

reprodukce. Dále jsou v registru zpracovávány údaje o preimplantačních a prenatálních vyšetřeních, údaje o umělém

přerušení těhotenství, samovolných nebo vyvolaných potratech, o způsobu provedení umělého přerušení těhotenství,

způsobu  vyvolání  potratu,  důvodu  ukončení  umělého  přerušení  těhotenství  a  o  potracených  plodech,  dále  údaje  o

zjištěných  vrozených  a  vývojových  vadách  a  geneticky  podmíněných  nemocech  u  plodů  a  osob,  údaje  potřebné  k

identifikaci  poskytovatele,  v  jehož  zdravotnickém  zařízení  došlo  k  porodu  nebo  k  poporodnímu  ošetření  rodičky,  ve

kterém  byla  diagnostikována  vrozená  vada,  bylo  provedeno  umělé  přerušení  těhotenství  nebo  vyvolán  potrat  nebo

poskytnuto ošetření po potratu nebo ve kterém byla provedena asistovaná reprodukce nebo některý z postupů a metod

asistované reprodukce.

V registru nejsou zpracovávány osobní údaje rodičky, která požádala o utajení své totožnosti při porodu podle § 37.

Po uplynutí 30 let od roku nahlášení údajů nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

 

4. Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem

pacienta ve vztahu k onemocnění, předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a

průběhu  nemoci,  důvod,  typ  a  plán  předpokládané  operace),  operační  informace  (datum  operace,  identifikace

zdravotnického  pracovníka  provádějícího  operaci,  odborné  údaje  o  provedené  operaci)  a  pooperační  informace

(odborné  údaje  o  pobytu  na  jednotce  intenzivní  péče  zdravotnického  zařízení,  popřípadě  o  úmrtí  pacienta);  datum

provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky

angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních

intervencích  (končetin);  údaje  potřebné  k  identifikaci  poskytovatele,  v  jehož  zdravotnickém  zařízení  byly  provedeny

kardiovaskulární operace a intervence.

Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

 

5. Národní registr kloubních náhrad

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem

pacienta ve vztahu k onemocnění, předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a

průběhu  nemoci,  důvod,  typ  a  plán  předpokládané  operace),  operační  informace  (datum  operace,  identifikace

zdravotnického  pracovníka  provádějícího  operaci,  odborné  údaje  o  provedené  operaci  včetně  identifikace  kloubu  a

podrobné identifikace všech komponent použité umělé kloubní náhrady); údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v

jehož zdravotnickém zařízení byla implantace provedena.

Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

 

6. Národní registr nemocí z povolání

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje související se

zdravotním  stavem  pacienta,  údaje  o  nemoci  z  povolání  (datum  zjištění  nemoci  z  povolání,  diagnóza  nemoci,

odpovídající  položka  seznamu nemocí  z  povolání  uvedená  v  jiném právním předpise,  datum,  od  kterého  nemoc  již

není  nemocí  z  povolání);  údaje  potřebné  pro  charakterizaci  rizika  onemocnění  nemocí  z  povolání  (zaměstnání,  při

jehož  výkonu  nemoc  z  povolání  vznikla,  rizikový  faktor  pracovních  podmínek,  který  nemoc  z  povolání  způsobil,

expozice  tomuto  faktoru,  kategorie  práce),  identifikace  zaměstnavatele  (adresa  sídla,  identifikační  číslo  organizace,

odvětvová klasifikace ekonomické činnosti); identifikace poskytovatele a datum vyhotovení hlášení.

Po uplynutí 40 let od roku nahlášení nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

 

7. Národní registr léčby uživatelů drog

V  registru  jsou  zpracovávány  osobní  údaje  potřebné  k  identifikaci  vícečetných  záznamů  o  tomtéž  pacientovi

podstupujícímu  odbornou  péči  podle  §  20  odst.  2  zákona  č.  379/2005  Sb.,  o  opatřeních

k  ochraně  zdraví  před  škodlivými  účinky  návykových  látekškodami  působenými  tabákovými  výrobky,  alkoholem  a

jinými  návykovými  látkami,  u  různých  poskytovatelů  v  jednom  kalendářním  roce  (rodné  číslo    pokud  se  jedná  o

substituční  nebo  detoxifikační  léčbu,  u  jiných  forem  poskytované  péče  se  uvádí  identifikátor  konstruovaný  podle

předem definovaných pravidel, který definuje správce registru) a další údaje: kód a název obce bydliště, okres a kraj

místa  bydliště,  státní  příslušnost,  národnost,  věk,  pohlaví,  rodinný  Stav,  datum,  okolnosti  a  charakter  kontaktu  s

poskytovatelem,  informace  o  předchozí  léčbě,  zaměstnání,  nejvyšší  dosažené  vzdělání,  charakter  bydlení  (stálé,

přechodné  bydliště,  v  zařízení,  bezdomovec,  neznámé),  informace  o  užívání  drog  v  současnosti  a  v  minulosti,

rizikové  faktory  aplikace  drog(y),  vyšetření  na  HIV  a  další  infekce  (virové  hepatitidy)  a  jejich  výsledky,  typ  léčby,

průběžný závěr léčby, informace o ukončení léčby; údaje potřebné pro identifikaci hlásícího poskytovatele. Dále jsou

sledovány  specifické  informace  o  substituční  léčbě  (substituční  látka/léčivý  přípravek,  datum  první  aplikace

substituční látky, informace o přerušení léčby z režimových důvodů, předání pacienta do péče jiného poskytovatele).

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)




