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Informace k plnění povinností podle zákona o zdravotních službách - hlášení 
laboratorních výsledků 

Vážený pane řediteli/ vážená paní ředitelko, 

dovolte, abychom Vás upozornili, že s účinností od 1. 1. 2022 se stávají účinnými některá 
ustanovení zákona č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o elektronizaci zdravotnictví. Konkrétně se jedná o nové ustanovení§ 77a odst. 4 zákona 
o zdravotních službách, podle kterého do Národního registru hrazených zdravotních služeb 
rovněž předává údaje poskytovatel zdravotních služeb, který provedl vyžádaná laboratorní 
vyšetření a tuto zdravotní službu vykázal zdravotní pojišťovně, a to 

a) výsledky laboratorních odborných hematologických, odborných biochemických nebo 
mikrobiologických vyšetření, 

b) výsledky jiných laboratorních odborných vyšetření než uvedených v písmenu a), pokud 
si takové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum vysoce specializované péče, 

c) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které byla úhrada zdravotních služeb podle 
písmene a) nebo b) vy kázána, 

d) identifikační údaje poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, který laboratorní 
vyšetření podle písmene a) nebo b) provedl. 

Návazně na výše uvedenou úpravu zákonem o zdravotních službách došlo i k novele vyhlášky 
o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. Vyhláškou MZ ČR č. 
3 89/2021 Sb., publikovanou dne 22.1 O .2021, by la s účinností od 1.1.2022 změněna vyhláška č. 
373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, tak, že: 
„Údaje podle § 77a odst. 4 zákona o zdravotních službách se předávají ve lhůtě do 24 hodin 
poté, co poskytovatel zdravotních služeb vykáže provedená vyžádaná laboratorní vyšetření 
zdravotní pojišťovně." 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který je správcem Národního 
zdravotnického informačního systému (NZIS), jehož je Národní registr hrazených zdravotních 
služeb součástí, v současné době připravuje datové rozhraní a metodiku sběru dat, kterou 
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zvereJm ve smyslu ustanovení § 70 odst. 6 zákona o zdravotních službách na svých 
internetových stránkách. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předávání velkého množství 
údajů na obou stranách a souběžně ÚZIS ČR řeší i datový support v souvislosti s onemocněním 
COVID-19, dochází v současné době k přípravě metodiky v souladu s platnou legislativou, a 
proto předpokládáme postupný náběh předávání laboratorních výsledků v několika fázích. O 
zveřejnění metodiky Vás budeme informovat a poskytneme Vám prostor pro realizaci úprav 
Vašich informačních systémů. Toto tedy znamená, že termín, od kterého bude funkční možnost 
předávání dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb a od kterého tedy bude de 
facto existovat povinnost předávání výsledků laboratorních vyšetření podle § 77a odst. 4 zákona 
o zdravotních službách, bude avizován s dostatečným předstihem. V nejbližším období nejdéle
do poloviny ledna 2022 svolá ÚZIS ČR po jednání s dotčenými segmenty poskytovatelů
zdravotních služeb a odborných společností odborný meeting, na kterém otevře odbornou
diskuzi nad prioritními seznamy hlášených parametrů.

Bližší informace k metodice předávání údajů do Národního registru hrazených zdravotních 
služeb naleznete na stránkách ÚZIS ČR zde https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber
dat--narodni-registr-hrazenych-zdravotnich-sluzeb V případě potřeby nabízíme plnou 
metodickou podporu osobám zodpovědným za vašeho poskytovatele za hlášení údajů do NZIS. 
S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky pro metodickou podporu (regionální 
metodici) , jejich seznam a kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách: 
https://www.uzis.cz/index.php ?pg=kontakt. 

Děkujeme za spolupráci, 

s úctou a pozdravem 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

ředitel 
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