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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

10. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla 

následující dotazy: 

Dne 6.9.2021 byla podána Datovou schránkou Námitka ohledně nevyplacení 

kompenzace zdravotnickým pracovníkům dle vyhlášky č. 172/2021 Sb.  / kopie 

přiložena/.   Do dnešního dne 9.11. 2021 jsem nedostala žádnou odpověď. 

uvádíme následující: 
 
Zasíláme odpověď ve stejném znění, jaké Vám bylo doručeno dne 1.9.2021. 
 
Pokud byla data doplněna do registru až 7. července, pak tak bylo provedeno po 

rozhodném termínu. Data za 1 sanitáře musela být v registru evidována již dříve, jinak by 

nebyla zdravotní pojišťovně vůbec předána. Již v květnu tohoto roku bylo rozhodnuto, že 

na změny v registru, které budou provedeny po rozhodném termínu nebude brán zřetel. 

Každý poskytovatel zdravotních služeb má zákonem stanovenu povinnost mít správně 

a v pořádku vyplněná data v Národním registru zdravotnických pracovníků. Jedná se 

o samostatný registr, který je oddělený od pravidelných statistických výkazů (E-401 

a další). Dle § 70 odst. 4 písm. a), podle kterého do NZIS poskytovatelé zdravotních 

služeb předávají údaje. Do Národního registru zdravotnických pracovníků pak na 

základě § 77 odst. 1 písm. d) předávají údaje podle § 76 odst. 1 písm. j), k) a m), což 

jsou údaje (j) o zařazení do specializačního vzdělávání a jeho oboru, (k) o poskytovateli,  

kde zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, obor druh a forma 

poskytované zdravotní péče, druh pracovněprávního vztahu a rozsah stanovené týdenní 

pracovní doby u pracovních poměrů a dále (m) záznamy o pravomocných zákazech 

výkonu povolání a o zápisu a vyloučení z komory. 

Periodicita předávání údajů vyplývá na základě zmocnění z § 78 písm. c) zákona 

z vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS, příloha č. 1, bod 14.2, podle 

kterého se údaje do registru zdravotnických pracovníků o získání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání nebo o zahájení, ukončení nebo přerušení výkonu 

zdravotnického povolání předávají do 10 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, 

a u změny stávajících zápisů do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

  

Bohužel pro Vás nemáme lepší zprávy, na data doplněná po 12. květnu nelze při výplatě 

kompenzace přihlížet. 
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S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


