
(platí od 6. 6. 20171. 9. 2015 do 31. 125. 6. 2017)

592/1992 Sb.
ZÁKON

České národní rady

ze dne 20.listopadu 1992

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 

ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., v úplném znění č. 296/1993 Sb.,

zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č.
149/1996 Sb.,

v úplném znění zákona č. 217/1996 Sb. zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č.
49/2002 Sb.,

zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.
455/2003 Sb.,

zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
413/2005 Sb.,

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
214/2006 Sb.,

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č.
329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření č. 342/2013 Sb.,
zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb.,

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb.. a zákona č. 145/2017200/2015 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27

Centrální registrVedení evidence pojištěnců

(1)  VšeobecnáÚstřední  pojišťovna  Všeobecné  zdravotní  pojišťovna  pojišťovny  České  republiky  vede  registr
všech  pojištěnců  veřejného  zdravotního  pojištění  (dále  jen  "centrální  registr  pojištěnců")  a  spravuje  jej  (dále  jen
"správce centrálního registru pojištěnců"). Centrální registr pojištěnců . Registr podle věty první obsahuje tyto údaje o
pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce,  jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, adresu pobytu,
datum  vzniku  a  zániku  pojistného  vztahu  u  příslušné  zdravotní  pojišťovny;  u  pojištěnců,  za  které  je  plátcem
pojistného stát, časové období, v němž je plátcem pojistného stát, označení skupiny pojištěnců, datum odhlášení se
ze  zdravotního  pojištění  a  přihlášení  se  do  zdravotního  pojištění  v  České  republice  podle  zvláštního  právního
předpisu,  27d)    nestanovíli  tento  zákon  jinak.  Vojenská  zdravotní  pojišťovna  sděluje  potřebné  údaje
k    vedenícentrálního  registru  pojištěnců  o  všech  svých  pojištěncích  se  zřetelem  na
způsob    vedení  centrálního  registru  pojištěnců  veřejného  zdravotního  pojištění  a  s  ohledem  na  potřebu  ochrany
utajovaných informací. V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle
zvláštního  právního  předpisu  24),  při  které  Vojenská  zdravotní  pojišťovna  zanikne,  přecházejí  práva  a  povinnosti
stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně na nástupnickou zdravotní pojišťovnu.

(2) Státní orgány a jiné  právnické  osoby,  které  z  úřední  povinnosti  anebo  vzhledem  k  předmětu  své  činnosti
vedou  evidenci  osob  a  jejich  majetku,  jsou  povinny  na  výzvu  správce  centrálního  registru  pojištěncůpojišťovny
uvedené  v  odstavci  1  a  ve  lhůtách  tímto  správcemtouto  pojišťovnou  stanovených  sdělovat  správcitéto
pojišťovněúdaje potřebné pro vedení centrálního registru pojištěnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně.

(3)  Správce  centrálního  registru  pojištěnců(3)  Zdravotní  pojišťovna  uvedená  v  odstavci  1  poskytuje  údaje  o
změnách v registru, týkající se počtu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, vždy ke 12. dni v měsíci dalším
zdravotním pojišťovnám, zřízeným podle zvláštního zákona 28).

(4)  Správce  centrálního  registru  pojištěnců  poskytuje  informace  o  účasti  pojištěnců  na  veřejném  zdravotním
pojištění a příslušnosti pojištěnce ke zdravotní pojišťovně poskytovatelům zdravotních služeb.



(5)  Na  úhradě  nákladů  za  vedení  centrálního  registru  pojištěnců  a  za  správu  zvláštního  účtu  pro
přerozdělováníse  podílejí  další  zdravotní  pojišťovny  28)  podle  počtu  svých  pojištěnců.  Úhradu  těchto  nákladů
je  správce  centrálního  registru  pojištěnců  povinenÚstřední  pojišťovna  Všeobecné  zdravotní  pojišťovny  České
republiky povinna vést odděleně od ostatních nákladů.

 

§ 27a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správci centrálního registru pojištěnců pro účely

vedení tohoto registru Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely vedení registru
pojištěnců veřejného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)   údaje z agendového informačního systému cizinců,

d)   údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v
informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,

b)   jméno, popřípadě jména,

c)   adresa místa pobytu,

d)   datum narození,

e)   datum, místo a okres úmrtí; jdeli o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a
stát, na  jehož území k úmrtí došlo;  jeli  vydáno  rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který  je v
rozhodnutí uveden  jako den smrti  nebo den,  který  subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,  a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)    státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,

b)   rodné příjmení,

c)   datum narození,

d)   rodné číslo,

e)   adresa místa trvalého pobytu,

f)    státní občanství,

g)      počátek  trvalého  pobytu,  popřípadě  datum  zrušení  údaje  o místu  trvalého  pobytu  nebo  datum  ukončení
trvalého pobytu na území České republiky,

h)      rodné  číslo matky;  pokud nebylo  rodné  číslo přiděleno,  poskytuje  se  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a
datum narození matky,

i)       datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden  jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,

b)   rodné příjmení,

c)   datum narození,

d)   rodné číslo,

e)   státní občanství,

f)    druh a adresa místa pobytu,

g)   platnost oprávnění k pobytu,

h)   počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

i)    správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

j)        jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  matky  nebo  otce  a  jejich  rodné  číslo;  nebyloli  rodné  číslo  přiděleno,
poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,



k)     datum úmrtí nebo den, který byl v  rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden  jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)   datum narození,

c)   rodné číslo.

(6)  Údaje,  které  jsou  vedeny  jako  referenční  údaje  v  základním  registru  obyvatel,  se  využijí  z  agendového
informačního  systému  evidence  obyvatel  nebo  agendového  informačního  systému  cizinců,  pouze  pokud  jsou  ve
tvaru předcházejícím současný stav.

(7)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v  konkrétním  případě  použít  vždy  jen  takové  údaje,  které  jsou  nezbytné  ke
splnění daného úkolu.

(8)  Správce  centrálního  registru  pojištěncůÚstřední  pojišťovna  Všeobecné  zdravotní  pojišťovny  České
republikyposkytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a
přesnosti  údajů  vedených  v  informačním  systému  evidence  obyvatel  a  registru  rodných  čísel  v  rozsahu  údajů
uvedených  v  odstavci  3;  tyto  podklady  jsou  poskytovány  v  listinné  podobě  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  od
doručení žádosti.

 

§ 27b
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob

 

(1)  Pro  účely  utajení  zpravodajských  služeb,  Policie  České  republiky  a  Generální  inspekce  bezpečnostních
sborů  a  zajištění  bezpečnosti  jejich  příslušníků  lze  použít  zvláštní  postupy  k  utajení  a  zajištění  bezpečnosti  při
činnostech uvedených v § 1 tohoto zákona.

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít

a)   příslušníci

1.   zpravodajské služby České republiky,

2.   Policie České republiky,

3.   Generální inspekce bezpečnostních sborů,

4.   Hasičského záchranného sboru České republiky,

b)      zpravodajské  služby  České  republiky,  Policie  České  republiky,  Generální  inspekce  bezpečnostních  sborů  a
Hasičský záchranný sbor České republiky a

c)   subjekty podílející se na provádění veřejného zdravotního pojištění.

(3) O zvláštních postupech podle odstavce 1 rozhoduje vláda.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


