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Oblast Příjemce OÚ 

Ambulantní provoz a lůžková oddělení 

ÚZIS 
Policie 
Orgán ochrany veřejného zdraví 
Externí laboratoře 
Externí patologie 
Soudní lékařství 
Zdravotní pojišťovny 
Praktičtí lékaři 
Okresní soud 
Lékárna 

Zdravotní pojišťovny 
SÚKL 

Zobrazovací metody a zdravotnická 
technika 

Úložiště úřadu MSK 
Servisní firmy 
Jiná zdravotnická pracoviště  

 SÚJB 

Lékárna 
Zdravotní pojišťovny 
SÚKL 

Laboratoř 
 

Zdravotní pojišťovny 
Žadatel 
Soudní znalec 
Pacient nebo osoba blízká s notářsky nebo 
jinak ověřenou plnou moci 
Patologie 

Onkologický registr (u maligních 
nálezů) 
Registr KELLY (nádory plic) 
Mamografické centrum na 
poliklinice ve Frýdku-Místku 
Další subjekty oprávněné ze 
zvláštního zákona 

Klinické hodnocení 

Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 
Poskytovatelé navazujících zdravotních 
služeb 
Krajské hygienické stanice 
Zdravotní pojišťovny 
Okresní soud 

Krevní banka Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 

Řešení stížností 
Krajský úřad 
Pojišťovna, u které je nemocnice pojištěna 

Sociální služby 

Pracovníci spolupracujících zařízení 
sociálních služeb a organizací 
Subjekty údajů a jejich zákonní zástupci 
Zdravotnický personál 
Subjekty údajů, kterým jsou OÚ předávány ze 
zvláštního zákona 

Ekonomické oddělení 

Vymáhání pohledávek 
Externí právník 
Účetní 
Škodní komise 
Policie 
Exekutoři 
Dlužník 
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MVČR 

Příchozí a odchozí úhrady 
Smluvní partneři 
Externí právník 
Škodní komise 

Škodní komise a pojistné události (majetek 
a zdraví) 

Externí právník 
Škodní komise 
Policie 
Systém MIS (krajský úřad) 

Vykazování a statistiky 

Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 
(zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
poskytovatelé navazujících zdravotních 
služeb, krajské hygienické stanice, zdravotní 
pojišťovny, okresní soud, v případě úmrtí 
rodina, atd.) 
Poskytovatelé navazujících zdravotních 
služeb 
Krajské hygienické stanice 
Systém MIS 
ÚZIS 
Kódování dle DRG 
Zdravotní pojišťovny 
Okresní soud 

Předávání informací do Národních 
zdravotních registrů  

Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR 
Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 
Poskytovatelé navazujících zdravotních 
služeb 
Krajské hygienické stanice 
Zdravotní pojišťovny 
Okresní soud 
Národní onkologický registr (NOR) (Patologie) 

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) 
(Ekonomické oddělení) 

Národní registr asistované reprodukce (NRAR) 
(Gyn-por. oddělení) 

Národní registr novorozenců (NRNAR) 
(Novorozenecké oddělení) 

Národní registr potratů (NRPOT) (Gyn-por. 
oddělení) 

Národní registr rodiček (NRROD) (Porodní 
oddělení) 

Národní registr vrozených vad (NRVV) 
(Novorozenecké oddělení) 

Národní kardiochirurgický registr (NKCHR) 
(interna) 

Národní registr kardiovaskulárních intervencí 
(NRKI) (interna) 

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) 
(ortopedie) 

Národní registr úrazů (NRU) (chirurgicko-
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traumatologické oddělení) 

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
(RLZF) (oddělení lidských zdrojů) 

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) 
(patologie) 

Informační systém infekční nemoci (IS IN) 
(Ústavní hygienik) 

Registr pohlavních nemocí (RPN) 
(gynekologicko-porodní oddělení) 

Registr tuberkulózy (RTBC) (interna/plícní) 

Předávání informaci do dalších registrů a 
informačních systémů orgánů ochrany 
veřejného zdraví 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 
ČR 
Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 
Poskytovatelé navazujících zdravotních 
služeb 
Krajské hygienické stanice 
Zdravotní pojišťovny 
Okresní soud 
Ombudsman 

Fyzické zabezpečení nemocnice 
Orgány činné v trestním řízení 
Okresní inspektorát bezpečnosti práce 

Spisovna Oblastní archív 

Doprava 
Subjekty oprávněné ze zvláštního zákona 
Pojišťovny 

Nákup, smluvní vztahy s externími 
dodavateli 

Krajský úřad MSK 
Dodavatel 
Smluvní strana, auditor 

IT jako podpůrná agenda 
Zaměstnanci 
Veřejnost 

Ostatní 

Subjekty uvedené ze zvláštního zákona 
(zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 
372/2011 Sb. a poskytovatelé navazující 
zdravotní péče 

 


