
STATUT 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 

I. 

Úvodní ustanovení 

Tento statut je vydán na základě zřizovací listiny Ústavu zdravotnických informací a 
statistiky české republiky schválené ministrem zdravotnictví dne 1 O. května 2007 pod 
č.j. MZDR 2942/2007 ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví čj.: MZDR 2184/2016-3/0PR ze dne 25. ledna 2016; ve znění změn 

provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 50667/2016-1/0PŘ ze 
dne 24. srpna 2016; ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví čj.: MZDR 4543/2017-1/0PR ze dne 1. února 2017 a ve znění změn 
provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 50497/2017-3/0PR ze 
dne 1. listopadu 2017. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 
dne 1. listopadu 2017. 

11. 

Základní ustanovení 

1. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, je organizační složka 
státu, zkráceně „ÚZIS ČR" (dále ve statutu jako „Ústav"). 

2. Zřizovatelem Ústavu je Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ 
ČR"). 

3. Sídlo Ústavu je hl.m. Praha. 
4. Ústav není právnickou osobou. 
5. Identifikační číslo Ústavu je 00023833. 

Ill. 

Předmět činnosti 

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 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Ústav je správcem NZIS. Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení 
a koordinace plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s rozvojem a 
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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. 
89/1995 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 ékonomice 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, 

definuje a vytváří definice pojmů užívaných v NZIS, klasifikace a číselníky pro 
jednotlivé oblasti 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, 
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 , 
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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 prgramů prevence 
vážných onemocnění, včetně populačních screeningových programů , 

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 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 činosti 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 , interní vývoj 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 zřizovací listinou, 
statutem a příslušnými právními předpisy. 
Ústav je věcným správcem datového rozhraní agendových a kompetenčních 
informačních Systémů v resortu Ministerstva zdravotnictví vůči veřejnosti 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 tímto statutem. 
Ústav je vzdělávacím a testovacím střediskem v oblasti ECDL programů 
dostupných v ČR. 
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Ústav pro všechny provozované Systémy, které jsou významnym1 
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. 

IV. 
Organizační členění 

1. Ústav se člení na centrální pracoviště se sídlem v Praze a regionální pracoviště 
v Brně, přičemž regionální pracoviště Brno tvoří odloučená pracoviště (oddělení) 
Odboru rozvoje a implementace DRG, Odboru informačních technologií, Odboru 
zahraničních vztahů a Odboru analýzy dat; tato pracoviště a vedoucí oddělení jsou 
přímo podřízeni vedoucímu příslušného odboru se sídlem v Praze. 

2. Ústav se dále člení na 6 odborů a odbor Kancelář ředitele, všechny se sídlem 
v Praze, konkrétně Odbor rozvoje a implementace DRG, Odbor ekonomicko
provozní a mzdový, Odbor informačních technologií, Odbor zahraničních vztahů, 
Odbor analýzy dat a Odbor správy dat NZIS. Součástí Odboru správy dat NZIS je 
odloučené pracoviště poskytující podporu regionálním pracovníkům Ústavu pro 
Čechy a Moravu. Organizační členění je podrobně upraveno organizačním řádem 
Ústavu vydaným jeho ředitelem. 

v. 
Vnitřní vztahy 

1. Statutárním orgánem Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh 
ministra zdravotnictví Vláda České republiky. Právní jednání, týkající se Ústavu, 
činí ředitel jménem státu, pokud právní předpis nestanoví jinak. 

2. Ředitel Ústavu řídí jeho činnost, je oprávněn jednat jménem ústavu ve všech 
záležitostech a rozhoduje ve všech otázkách spadajících do působnosti ústavu. 

3. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený vedoucí zaměstnanec 
v rozsahu práv a povinností, které mu ředitel" stanovil. 

4. Ředitel zřizuje své poradní orgány. 
5. Podrobné organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který 

vydává ředitel Ústavu. 

VI. 
Vnější vztahy 

1. Ústav spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli a 
spolupracuje s provozovateli informačních systémů jiných organizací v resortu 
zdravotnictví i mimo něj ve vazbě na NZIS. 
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2. Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi , českou asociací sester a odbornými společnostmi 
nelékařských zdravotnických pracovníků, s vysokými školami a s pracovišti 
Akademie věd ČR, se zdravotními pojišťovnami, krajskými úřady, Českým 
statistickým úřadem a dalšími organizacemi zejména na zpřesňování obsahu 
NZIS a využití zpracovaných dat. V případě potřeby ústav zakládá se 
spolupracujícími organizacemi společné týmy či pracoviště na základě vzájemně 
uzavřených smluv. Ústav spolupracuje v oblasti zdravotnické statistiky na 
mezinárodní úrovni s jinými organizacemi zejména s WHO, OECD, OSN, 
EUROSTAT. 

3. Ústav spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví jako ústředním řídícím a 
metodickým orgánem v oblasti architektury a věcné správy informačních systémů 
a určovatelem strategie elektronického zdravotnictví České republiky. 

4. Ústav spolupracuje s dalšími přímo řízenym1 organizacemi Ministerstva 
zdravotnictví jako věcnými správci informačních Systémů. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky tohoto statutu lze provádět pouze se souhlasem Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

2. Dnem nabytí účinnosti tohoto Statutu se ruší Statut schválený Ministerstvem 
zdravotnictví dne 25. ledna 2016. 

3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem zdravotnictví a 
je veden pod čj„ MZDR 51843/2017 - 2/0PR. 

V Praze dne 1. listopadu 2017 

V Praze dne 1. listopadu 2017 
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JUDr. Ing. Milosla Ludvík, MBA 
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