
MINISTERSTVO ZORA VOTN ICTVÍ 

ústřední orgán státní správy podle ustanoveni§ 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy české republiky, 

organizační složka státu podle ustanoveni§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. 
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ZŘIZOVACÍ LISTINA 

organizační složky státu 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

České republiky 

vydaná Ministerstvem zdravotnictví 
dne 10. května 2007 pod čj.: MZDR 2942/2007, 

MZDRX01JKEIQ 

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 2184/2016-3/OPR ze dne 25. ledna 2016, 

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 50667/2016-1/OPŘ ze dne 24. srpna 2016, 

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 4543/2017-1/OPR ze dne 1. února 2017, 

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 50497/2017-3/OPR ze dne 1. listopadu 2017 a 

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod č.j. MZDR 6536/2022-2/OPŘ ze dne 3'1 . .B<?''e �JJ /\ 2022 

Na základě ustanovení§ 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 
státu s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví 
úplné znění zřizovací listiny ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, I 28 O I Praha 2 

tel./fax.: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz 



Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „Ústav") je organizační 
složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Ústav není právnickou 
osobou, je účetní jednotkou. 

Název: 

Sídlo: 

IČ: 

Název: 

Sídlo: 

IČ: 

I. 

Označení zřizovatele 

česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
00024341 

li. 

Označení organizace 

ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky 
(ve zkratce „ÚZIS ČR") 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
00023833 

Ill. 

Určení doby, na kterou je organizace zřízena 

Ústav je zřízen na dobu neurčitou. ústav byl zřízen k 1. listopadu 1960. 

IV. 
Stanovení účelu, pro který byla organizační složka státu zřízena a tomu odpovídajícího 

předmětu činnosti organizační složky 

1. ústav byl založen k plnění úkolů v oblasti zajištění Národního zdravotnického 
informačního systému (dále také jen „NZIS") podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách"). 

2. ústav při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele 
v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. 
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3. ústav je správcem NZIS. Základním účelem a předmětem činnosti ústavu je řízení 
a koordinace plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s rozvojem 
a zdokonalováním NZIS, určeného ke sběru, zpracování a vyhodnocování 
zdravotnických informací, k vedení národních zdravotních registrů, k vedení referenčních 
a agendových registrů pro systémy elektronického zdravotnictví, k poskytování informací 
v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat 
občanů, k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu ve vývoji a údržbě systému 
úhrad lůžkové péče (dále jen „DRG"), k hodnocení programů prevence vážných 
onemocnění a dále při hodnocení struktury a kvality léčebné péče. 

4. ústav je součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona 
č. 89/1 995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Ústav zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnické statistiky, hodnocení 
indikátorů kvality péče a ukazatelů zdravotního stavu populace. ústav je za českou 
republiku předkladatelem oficiálních informací z NZIS. 

6. Ústav zajišťuje výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další 
obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. 

7. ústav plní tyto další základní úkoly: 

vytváří koncepci rozvoje a vývoje NZIS, včetně vývoje referenčních a agendových 
registrů pro systémy elektronického zdravotnictví, 
v souladu se zákonem o zdravotních službách spravuje stanovené zdravotní 
registry, referenční a agendové registry systémů elektronického zdravotnictví 
a datové centrum resortu, 
zajišťuje sběr, kontrolu, zpracování, analýzu a publikování dat informačních 
subsystémů NZIS, vede databáze zdravotnických informací, buduje datové 
sklady, vyvíjí a implementuje podpůrné aplikace pro zajištění chodu NZIS a DRG, 
provádí výběrová dotazníková šetření u reprezentativních vzorků populace 
o zdravotním stavu obyvatel a o zdravotnickém systému, 
zajišťuje komplexní ochranu dat při sběru, zpracování, zálohování a archivaci 
v souladu s platnými právními předpisy pomocí dostupných prostředků 
a technologií, 
stanovuje a reviduje obsah NZIS - zajišťuje informace o zdravotním stavu 
obyvatelstva, činnostech, pracovnících a ekonomice zdravotnických zařízení, 
o výdajích za poskytované zdravotní služby, 
definuje rozsah a obsah dat přebíraných z informačních systémů provozovaných 
v rámci NZIS jinými subjekty, které potřebuje pro plnění svých úkolů, 
vytváří definice pojmů užívaných v NZIS, klasifikace a číselníky pro jednotlivé 
části NZIS, vydává metodické pokyny potřebné pro provozování informačních 
systémů v rámci NZIS a kontroluje jejich dodržování všemi subjekty, poskytuje 
kontinuální metodickou podporu uživatelům registrů - poskytovatelům podle 
platných právních předpisů, 
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vyvíjí a udržuje datovou základnu a systém úhrad lůžkové péče v úzké spolupráci 
a s MZ ČR a na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
buduje datovou základnu pro kvantifikaci a analýzu indikátorů kvality zdravotní 
péče a pro analýzu ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, 
buduje datovou základnu pro analýzu výkonnosti a kvality programů prevence 
vážných onemocnění, včetně populačních screeningových programů, připravuje 
podklady pro národní zdravotní politiku v oblasti časného záchytu onemocnění, 
včetně realizace výzkumu a provádění pilotních projektů v oblasti časného 
záchytu onemocnění, 
pořádá odborné semináře a konference týkající se výsledků analýz z registrů 
NZIS a v souvislosti se zajištěním agendy vývoje a údržby DRG, 
poskytuje z NZIS údaje a informace potřebné pro stanovení koncepce a realizace 
státní zdravotní politiky, pro řízení, kontrolu, vyhodnocování, plánování a podporu 
poskytování zdravotních služeb, 
poskytuje informace uživatelům komponent NZIS na všech úrovních v souladu 
s ustanoveními o ochraně individuálních i osobních dat v souladu s právními 
předpisy, 
zveřejňuje informace o činnosti Ústavu a výsledky statistických zjišťování 
na svých webových stránkách a k významným výstupům vydává tiskové zprávy. 

8. Ústav vykonává další činnosti v oblasti zdravotnických informačních systémů, a to 
v následujícím rozsahu: 

ústav plní úkoly uložené Ministerstvem zdravotnictví v oblasti elektronického 
zdravotnictví a informačních a komunikačních technologií, zejména zajišťování 
technické správy a provozu informačních systémů, poskytování a věcné správě 
sdílených služeb Ministerstva zdravotnictví v oblasti infrastruktury, aplikací, 
databázových a transakčních systémů a zajištění propojení na systémy e
governmentu a systémy v gesci ostatních ministerstev a ústředních orgánů státní 
správy. 
ústav je věcným a technickým správcem a provozovatelem NZIS a technickým 
správcem a provozovatelem zdravotnických registrů, registrů a informačních 
systémů orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších agendových systémů 
v resortu Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Systémy"), pokud právní předpis 
nestanoví jinak. 
V rámci své činnosti je ústav oprávněn dle svého uvážení vytvářet společná 
pracoviště s akademickými institucemi a věcným správcem každého Systému 
(dále partnerské instituce) a za tímto účelem se souhlasem partnerské instituce 
zaměstnat některé Zaměstnance partnerské instituce, které partnerská instituce 
pro tento účel nominuje. Zaměstnancům partnerské instituce zařazeným 
do společného pracoviště poskytne ústav potřebná oprávnění pro výkon jejich 
činností a to zejména v případě výkonu role věcného správce. Při zřízení 
společného pracoviště si ústav i partnerská instituce plně zachovávají své 
kompetence vymezené touto Zřizovací listinou a příslušnými právními předpisy. 

ústav je věcným správcem datového rozhraní agendových a kompetenčních 
informačních Systémů v resortu Ministerstva zdravotnictví vůči veřejnosti 
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a ostatním systémům veřejné správy a sdíleného prostředí pro výměnu dat mezi 
spravovanými resortními systémy. 
ústav provozuje Kompetenční centrum ICT, v rámci kterého poskytuje centrální 
serverovou technickou a systémovou infrastrukturu pro Ministerstvo zdravotnictví 
a ostatní organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. ústav zajišťuje 
provoz datových center určených pro zajištění činností vymezených zřizovací 
listinou a statutem. 
ústav je vzdělávacím a testovacím střediskem v oblasti ECDL programů 
dostupných v ČR. 
ústav pro všechny provozované Systémy, které jsou významnými informačními 
systémy nebo prvky kritické informační infrastruktury, zajišťuje provozní 
bezpečnostní dokumentaci, standardy a provozní a technická opatření podle 
platných řídících dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti resortu 
Ministerstva zdravotnictví. 

9. Jednou z činností ústavu je realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
v oblastech upravených touto zřizovací listinou, kdy prostřednictvím pokročilých datových 
metod, modelování, včetně užití umělé inteligence, vytváří a zdokonaluje postupy, služby 
a politiky v oblasti veřejného zdraví. 

v. 

Kybernetická bezpečnost 

1. Ústav plní úkoly spojené s kybernetickou bezpečností v souladu se zákonem č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími zvláštními předpisy z oblasti kybernetické bezpečnosti. 

VI. 

Určení majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit 

1 .  Ústav je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří 
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti, a který tvoří věci 
movité i nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový stav aktiv a pasiv rozvahy ke dni 
31. 12. 2021 činil 259 048 tis. Kč. Rozsah majetku, ke kterému má Ústav příslušnost 
hospodařit, je aktualizován v návaznosti na prováděné inventarizace. 

2. ústav dále hospodaří s majetkem státu, s nímž byla příslušná hospodařit organizační 
složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy ke dni 
svého zániku na základě Opatření MZDR č.j. 4258/2017 ze dne 31. ledna 2017 o zrušení 
organizační složky státu. 
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VII. 

Funkční označení vedoucího organizační složky 

Vedoucím Ústavu je jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Právní 
jednání týkající se ústavu činí ředitel jménem státu, pokud právní předpis nestanoví jinak. 
Místem výkonu práce ředitele je česká republika. 

VIII. 

Statut a organizační uspořádání 

Vymezení předmětu činnosti ústavu, základní informace o organizačním členění, vnitřních 
a vnějších vztazích určuje Statut ústavu. Veškeré jeho změny a dodatky schvaluje zřizovatel. 

ústav se člení na centrální pracoviště se sídlem v Praze a regionální pracoviště v Brně. 
V případě potřeby při zajišťování funkčnosti NZIS ústav zakládá se spolupracujícími 
organizacemi společné týmy či pracoviště na základě vzájemně uzavřených smluv. Tato 
pracoviště jsou začleněna do organizační struktury a řídí se statutem ústavu a organizačním 
řádem Ústavu. Organizační členění je podrobně upraveno organizačním řádem Ústavu 
vydávaným jeho ředitelem. 

IX. 

Jiná činnost 

ústav ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, jinou činnost nevykonává. 

X. 

Schvalování právních jednání zřizovatelem 

Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7, 
ustanovení§ 27 odst. 5, ustanovení§ 27a odst. 2, ustanovení§ 36 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen 
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání: 

1. schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do 
vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne 
300.000,-- Kč; 
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2. schvalování smluv o převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá 
schválení podle ustanovení § 22 odst. 5 ZMS, a nejde přitom o postup podle 
ustanovení § 15 odst. 2 ZMS, uzavíraných organizací, jestliže pořizovací cena 
přesáhne 300.000,-- Kč a zároveň doba používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá 
schválení, nepřevyšuje minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, 
viz tabulka § 30 zákona č. 586/1 992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

3. souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7 
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě, 
sjednává-li organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání 
jinému a také v případě pachtu; 

4. schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí 
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé 
pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500.000,-- Kč; schválením není 
dotčen postup podle ustanovení§ 34 odst. 3 ZMS. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. 
Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem 
zdravotnictví. 

V Praze dne 31. O!;. 2022 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 
ministr zdravotnictví 
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

ústřední orgán státní správy podle ustanovení§ 1 zákona č, 2/1969 Sb,, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy české republiky, 

organizační složka státu podle ustanovení§ 3 odst 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. 

OPATŘENÍ 

Ministerstva zdravotnictví 

o změně zřizovací listiny 

Praha / ( ?Yft.,uL/ 2022 
Č. j.: MZDR 6536/2022-2/OPŘ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIII 
MZDRX01JKEHV 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

České republiky 

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku státu České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 2 odst 3 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje znění 
zřizovací listiny ústavu zdravotnických informací a statistiky české republiky ze dne 1 O. 
května 2007 čj.: MZDR 2942/2007 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 2. ledna 2008 
čj.: MZDR 40958/2007, v úplném znění; a zřizovací listina ve znění změn provedených 
Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 2184/2016-3/OPR ze dne 
25. ledna 2016; zřizovací listina ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 50667/2016-1/OPŘ ze dne 24. srpna 2016; zřizovací 
listina ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. 
MZDR 4543/2017-1/OPR ze dne 1. února 2017 a zřizovací listina ve znění změn 
provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j.: MZDR 50497/2017-
3/OPR takto: 

1. 
V čl. IV. - Stanovení účelu, pro který byla organizační složka státu zřízena a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti organizační složky - se ruší znění bodu č. 2.: 
„2. ústav při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů." 
a nahrazuje se následujícím zněním: 

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 O I Praha 2 

tel./fax.: +420 224 971 I I I ,  e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 



„2. Ústav při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele 
v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů." 

2. 
V čl. IV. - Stanovení účelu, pro který byla organizační složka státu zřízena a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti organizační složky - se v bodě č. 7 doplňuje text odrážky: 
,,- buduje datovou základnu pro analýzu výkonnosti a kvality programů prevence vážných 
onemocnění, včetně populačních screeningových programů," o text ve znění: 
,,připravuje podklady pro národní zdravotní politiku v oblasti časného záchytu onemocnění, 
včetně realizace výzkumu a provádění pilotních projektů v oblasti časného záchytu 
onemocnění," 
Nové úplné znění této odrážky je následující: 
,,- buduje datovou základnu pro analýzu výkonnosti a kvality programů prevence vážných 
onemocnění, včetně populačních screeningových programů, připravuje podklady pro národní 
zdravotní politiku v oblasti časného záchytu onemocnění, včetně realizace výzkumu 
a provádění pilotních projektů v oblasti časného záchytu onemocnění,"  

3. 
V čl. IV. - Stanovení účelu, pro který byla organizační složka státu zřízena a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti organizační složky - se doplňuje bod č. 9 v následujícím 
znění: 

„9. Jednou z činností ústavu je realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
v oblastech upravených touto zřizovací listinou, kdy prostřednictvím pokročilých datových 
metod, modelování, včetně užití umělé inteligence, vytváří a zdokonaluje postupy, služby 
a politiky v oblasti veřejného zdraví." 

4. 

Doplňuje se nový čl. č. V. - Kybernetická bezpečnost - v následujícím znění: 

,,v. 

Kybernetická bezpečnost 

1 .  Ústav plní úkoly spojené s kybernetickou bezpečností v souladu se zákonem č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími zvláštními předpisy z oblasti kybernetické bezpečnosti." 

Stávající čl. č. V. - X. se přečíslují na čl. č. VI. - XI. 
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5. 
V textu čl. VI. - Určení majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit - se 
v odstavci č. 1 ruší text druhé věty ve znění: ,,Celkový stav aktiv a pasiv rozvahy ke dni 31. 
12. 2006 činil 114 465 tis. Kč." a nahrazuje se následujícím zněním: 
,,Celkový stav aktiv a pasiv rozvahy ke dni 31 . 1 2. 2021 činil 259 048 tis. Kč." 

6. 
V textu čl. VI. - Funkční označení vedoucího organizační složky - se ruší věta první ve 
znění: 
„Vedoucím ústavu je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh ministra zdravotnictví 
Vláda České republiky." 

a nahrazuje se textem následujícího znění: 
,,Vedoucím Ústavu je jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví." 

7. 
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny. 

8. 
Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví a je 
dodatkem č. 6 ke Zřizovací listině ústavu zdravotnických informací a statistiky české 
republiky vydané dne 10. května 2007 pod čj.: MZDR 2942/2007. 

4otnict11; 
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v; - �-. ..,,., ' " pro�UDr. Vlastimil Válek, es . ,  MBA, EBIR 
ministr zdravotnictví 
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