
 

 

N á v r h  

 

ZÁKON 

 

ze dne …………………, 

 

o elektronizaci zdravotnictví a změně zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o elektronizaci zdravotnictví) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

§ 1 

Tento zákon stanoví 

a) opatření pro efektivní a hospodárnou elektronizaci zdravotnictví České republiky, 

b) působnost správních úřadů v oblasti elektronizace zdravotnictví. 

 

Hlava II 

Národní centrum elektronického zdravotnictví 

§ 2 

(1) Zřizuje se Národní centrum elektronického zdravotnictví (dále jen „Národní centrum“) 

jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Národní centrum je podřízeno 

Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), které vykonává funkci zřizovatele. Bližší 

podmínky činnosti Národního centra upraví statut, který schvaluje ministerstvo.  

(2) Statutárním orgánem Národního centra je generální ředitel; jeho výběr, jmenování a 

odvolání se řídí zákonem o státní službě. 

(3) Národní centrum 

a) působí jako koordinační orgán v oblasti elektronizace zdravotnictví, které pro tento 

účel vypracovává a aktualizuje metodické materiály, 

b) udržuje a rozvíjí koncepci a architekturu elektronického zdravotnictví České 

republiky, 

c) spravuje a nejméně jednou za 4 roky aktualizuje Národní strategii elektronického 

zdravotnictví (dále jen „strategie“), 

d) zpracovává akční plány k provedení strategie, 
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e) přispívá k prosazování cílů a principů strategie, 

f) pravidelně vyhodnocuje plnění cílů strategie a podává o něm ministerstvu zprávu, 

g) posuzuje soulad projektových záměrů se strategií, 

h) poskytuje konzultace, metodickou pomoc a podporu poskytovatelům zdravotních 

služeb a zdravotním pojišťovnám v oblasti elektronizace zdravotnictví, 

i) uveřejňuje na svých internetových stránkách po schválení ministerstvem 

specifikace standardů definujících strukturu a formát datových souborů a rozhraní 

pro zpracování zdravotnických informací vč. jejich zabezpečení (dále jen 

„standardy zdravotnické informatiky“), 

j) vydává doporučení ohledně způsobu identifikace, autentizace a autorizace při 

přístupu ke zdravotnické dokumentaci a využívání služeb elektronického 

zdravotnictví, 

k) poskytuje podporu ministerstvu při výkonu kontroly a dohledu nad plněním 

povinností uložených subjektům v oblasti elektronizace zdravotnictví. 

 

§ 3 

(1) Na zaměstnance Národního centra, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o 

státní službě, se vztahuje zákon o státní službě. 

(2) Národní centrum se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a 

služební orgán se považuje generální ředitel. 

(3) Nadřízeným služebním úřadem Národního centra je ministerstvo. 

(4) Výkon činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné 

zaměstnancem v Národním centru se pro účely započítání praxe podle zákona o státní službě 

považuje za výkon činnosti ve správním úřadu. 

(5) Zaměstnanci České republiky zařazení k výkonu služby v Národním centru, kteří při 

své činnosti mají přístup k údajům o pacientech, poskytovatelích zdravotních služeb a 

zdravotních pojišťovnách, jsou vázáni povinností mlčenlivosti o těchto údajích. Povinnost 

mlčenlivosti dle věty první trvá i po skončení služebního vztahu k Národnímu centru. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ZMĚNA ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH 

§ 4 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 

60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a 

zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 45 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 
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„(5) V případě, že poskytovatel vede zdravotnickou dokumentaci v elektronické 

podobě a příjemce zprávy podle odstavce 2 písm. f) nebo informací podle odstavce 2 

písm. g) si vyžádá jejich poskytnutí v elektronické podobě, je poskytovatel povinen 

tomuto požadavku vyhovět, nebrání-li tomu závažné překážky na straně poskytovatele. 

Zpráva nebo informace v elektronické podobě se předají se zabezpečením a ve formátu 

určeném standardy zdravotnické informatiky, ledaže se poskytovatel a příjemce zprávy 

dohodnou na jiném formátu se stejnou úrovní zabezpečení.“ 

2. § 54 odst. 3 zní: 

„(3) Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v listinné podobě musí být 

opatřen 

a) uvedením data jeho provedení, 

b) podpisem zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který 

zápis provedl, a otiskem razítka se jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho 

jména, popřípadě jmen, a příjmení; to neplatí v případě poskytovatele, který 

poskytuje zdravotní služby vlastním jménem.“ 

3. V § 54 se za odstavec 4 doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) Při vedení zdravotnické dokumentace v kombinaci listinné a elektronické 

podoby je poskytovatel povinen vnitřním předpisem stanovit, která z těchto podob je 

považována za určující pro případ odlišnosti zápisů v elektronické a listinné podobě.  

(6) Samostatné součásti zdravotnické dokumentace mohou být vedeny v odlišné 

podobě. Pokud poskytovatel vede zdravotnickou dokumentaci pro různé samostatné 

součásti v odlišných podobách, vymezí podobu a způsob vedení pro jednotlivé součásti 

vnitřním předpisem a zajistí, aby ve vztahu k jednotlivým součástem byly naplněny 

požadavky na vedení dokumentace ve stanovené podobě.“ 

4. Před § 55 se vkládá nadpis, který zní: „Podmínky vedení zdravotnické dokumentace v 

elektronické podobě“. 

5. § 55 zní: 

„§ 55 

 

(1) Poskytovatel je povinen zajistit, aby informační systém, ve kterém je 

zdravotnická dokumentace v elektronické podobě vedena (dále jen „informační 

systém“): 

a) umožňoval oprávněným osobám přístup ke zdravotnické dokumentaci po 

prokázání jejich oprávnění a v rozsahu dle jejich oprávnění, 

b) zamezoval přístupu ke zdravotnické dokumentaci ze strany neoprávněných osob, 

c) zajišťoval ochranu zdravotnické dokumentace proti změnám, prokazatelnou 

identifikaci osoby, která provedla jakoukoli operaci se zdravotnickou 

dokumentací, zachycení obsahu této operace a umožňoval rekonstrukci stavu 

zdravotnické dokumentace před touto operací; tato povinnost se má za splněnou, 

je-li každý zápis do zdravotnické včetně opravných zápisů činěn samostatně jako 

nový zápis a je opatřen uznávaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem; 
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d) umožňoval opatření kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace ve formátu a se 

zabezpečením dle standardů zdravotnické informatiky. 

(2) Poskytovatel je povinen zajistit, aby kopie a výpisy ze zdravotnické 

dokumentace vedené pouze v elektronické podobě nebo v kombinaci obou podob s 

určujícím charakterem elektronické podoby stanoveným vnitřním předpisem mohly být 

opatřeny: 

a) uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby vydávající kopii či výpis 

nebo uznávanou elektronickou pečetí poskytovatele a 

b) kvalifikovaným časovým razítkem. 

(3) Poskytovatel, který vede zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické 

podobě nebo v kombinaci obou podob s určujícím charakterem elektronické podoby 

stanoveným vnitřním předpisem, je povinen přijmout nezbytná opatření: 

a) pro případ nedostupnosti informačního systému, která zajistí obnovení přístupu 

oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci bez zbytečného prodlení, a 

dále 

b) pro případ poškození či ztráty zdravotnické dokumentace, která zajistí možnost 

obnovení zdravotnické dokumentace v jejím původním rozsahu. 

(4) Poskytovatel je povinen při vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace 

pouze v elektronické podobě nebo v kombinaci obou podob s určujícím charakterem 

elektronické podoby stanoveným vnitřním předpisem zohlednit případnou životnost 

zápisů na technickém nosiči dat a zajistit, aby nedošlo k jejich ztrátě z důvodu jejího 

uplynutí. 

(5) Bližší požadavky na opatření k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a 

interoperability dat v informačním systému stanoví prováděcí právní předpis.“ 

6. Za § 55 se vkládají nové § 55a až 55d, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 55a 

 

Zápis do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě 

 

(1) Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě musí 

obsahovat: 

a) datum a čas provedení zápisu, 

b) identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 

pracovníka, který zápis provedl. 

(2) Má-li být zápis do zdravotnické dokumentace vedené pouze v elektronické 

podobě nebo dokument vkládaný do zdravotnické dokumentace vedené pouze v 

elektronické podobě jako součást zápisu opatřen podpisem osoby, jíž nebyl zřízen 

přístup do informačního systému umožňující naplnění požadavků § 55 odst. 1 písm. c) 

ve vztahu k operacím této osoby, 

a) zajistí se prokazatelnost podpisu této osoby jinými technickými prostředky se 

zapojením dodatečného faktoru, který má příslušná osoba pod výhradní 

kontrolou s vysokou mírou důvěry; tento požadavek se má za prokázaný při 

použití uznávaného elektronického podpisu; nebo 
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b) se takový zápis nebo dokument vkládaný do zdravotnické dokumentace v 

listinné podobě uchová a tato skutečnost se do dokumentace poznačí; toto 

uchování se nepovažuje za vedení zdravotnické dokumentace v kombinaci obou 

podob. 

(3) Pacient má právo ve vtahu ke svému podpisu odmítnout využití postupu dle 

odstavce 2 písm. a). 

§ 55b 

 

Kybernetická bezpečnost 

 

(1) Poskytovatel je povinen zajistit, aby informační systém pro vedení 

zdravotnické dokumentace v elektronické podobě umožňoval: 

a) detekovat kybernetické bezpečnostní události dle zvláštního právního předpisu
52)

 

a vést jejich evidenci, 

b) nepřetržitě vyhodnocovat kybernetické bezpečnostní události dle zvláštního 

právního předpisu
52)

 a identifikovat kybernetické bezpečnostní incidenty, 

c) přijmout opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu dle zvláštního právního předpisu
52)

, 

d) vést evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů dle zvláštního právního 

předpisu
52)

. 

(2) Poskytovatel je povinen dokumentovat zvládání kybernetických 

bezpečnostních incidentů dle zvláštního právního předpisu
52)

. 

(3) Bližší podrobnosti detekce kybernetických bezpečnostních událostí, jejich 

vyhodnocování, přijímání opatření, evidence a dokumentace zvládání kybernetických 

bezpečnostních incidentů a kritéria pro určení subjektů, na které se nevztahují 

povinnosti dle odstavců 1 a 2, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 55c 

 

Digitalizace listinné zdravotnické dokumentace 

 

(1) Převádění zdravotnické dokumentace z listinné podoby do podoby elektronické 

podoby provádí poskytovatel postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 

neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění. V rámci 

bezpečnosti je poskytovatel je při převodu zejména povinen zajistit náležitou ochranu 

údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci a to v průběhu celého procesu převodu.  

(2) Připojení údajů, které vznikly při převedení zdravotnické dokumentace podle 

odstavce 1 a které jsou pro uchování zdravotnické dokumentace nebo převedení 

zdravotnické dokumentace nezbytné, se nepovažuje za nezajištění neporušitelnosti 

obsahu zdravotnické dokumentace. 

(3) Po dobu uchování zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě 

podle tohoto zákona je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje obsažené ve 

zdravotnické dokumentaci za účelem jejich strojového čtení, vytěžování a analýzy, 

pokud je takové zpracování slučitelné s účely, pro které je zdravotnická dokumentace 
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vedena. 

(4) V případě, že je to vhodné, zejména pokud by zvolenou metodou digitalizace 

došlo ke snížení informačního obsahu převáděných záznamů, například z důvodu, že 

obsahují jiné než textové informace, uchová poskytovatel v informačním systému vedle 

strojově čitelných záznamů též vizuální podobu převáděné zdravotnické dokumentace 

vedené v listinné podobě. 

(5) Poskytovatel je oprávněn postupem dle odstavce 1 převést do elektronické 

podoby rovněž listinné zápisy do zdravotnické dokumentace a dokumenty vkládané do 

zdravotnické dokumentace dle § 55a odst. 2 písm. b). 

(6) Bližší podrobnosti týkající se požadovaných technických a organizačních 

opatření při převádění zdravotnické dokumentace z listinné podoby do podoby 

elektronické stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 55d 

 

Likvidace listinné zdravotnické dokumentace 

 

(1) Poskytovatel je po převodu zdravotnické dokumentace z listinné podoby do 

elektronické podoby dle § 55c odst. 1 oprávněn provést likvidaci listinné podoby a dále 

vést zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické podobě. Věta první se nepoužije 

v rozsahu té části zdravotnické dokumentace, pro niž zákon vyžaduje výslovně listinnou 

podobu. 

(2) Likvidací listinné podoby zdravotnické dokumentace podle odstavce 1 se 

rozumí její znehodnocení takovým způsobem, aby byla trvale znemožněna rekonstrukce 

a identifikace jejího obsahu. 

(3) Záměr provést likvidaci listinné podoby převedené zdravotnické dokumentace 

oznamuje poskytovatel ministerstvu. Společně s oznámením předloží ministerstvu 

dokumentaci provedeného převodu, ze které bude zejména patrné, jak byly splněny 

požadavky § 55c odst. 1. Ministerstvo je oprávněno přezkoumat tvrzení uvedená v 

dokumentaci a ověřit splnění požadavků § 55c odst. 1 porovnáním původní listinné a 

převedené elektronické zdravotnické dokumentace kontrolou na místě. Touto kontrolou 

a přezkoumáním dokumentace může ministerstvo pověřit Národní centrum 

elektronického zdravotnictví, které ministerstvu podá o kontrole či posouzení zprávu. 

(4) Na základě přezkoumání dokumentace a případné kontroly provedeného 

převodu ministerstvo povolí likvidaci listinné podoby převedené zdravotnické 

dokumentace, pokud byly naplněny požadavky § 55c odst. 1. V opačném případě 

likvidaci zakáže. Bez povolení ministerstva nelze likvidaci provést. 

(5) Poskytovatel je oprávněn postupem podle odstavce 1 zlikvidovat také listinné 

zápisy do zdravotnické dokumentace a dokumenty vkládané do zdravotnické 

dokumentace dle § 55a odst. 2 písm. b), pokud byly převedeny do elektronické podoby 

dle § 55c odst. 6. V oznámení ministerstvu o záměru provést likvidaci je třeba zvláště 

uvést, že budou likvidovány zápisy do zdravotnické dokumentace a dokumenty 

vkládané do zdravotnické dokumentace dle § 55a odst. 2 písm. b). 

(6) Je-li poskytovatel povinnou osobou dle zvláštního předpisu upravujícího 

povinnosti v oblasti archivnictví
53)

, zahajuje se povolením likvidace skartační řízení ve 

vztahu k listinné podobě zdravotnické dokumentace, jež má být zlikvidována. Likvidaci 
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není možné provést před ukončením skartačního řízení. 

(7) Poskytovatel je povinen zajistit náležitou ochranu osobních údajů obsažených 

v listinné podobě zdravotnické dokumentace určené k likvidaci v průběhu celého 

procesu likvidace.  

(8) Podrobnosti týkající se zničení listinné podoby zdravotnické dokumentace po 

jejím převodu do podoby elektronické stanoví prováděcí právní předpis.“ 

7. Poznámka pod čarou č. 52 zní: „
52)

 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 

změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

Poznámka pod čarou č. 53 zní: „
53)

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8. § 57 odst. 5 zní: 

„(5) Poskytovatel, který vede zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě, má 

povinnost zajistit, aby v případě zániku poskytovatelova oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb z důvodu úmrtí byl zřízen přístup ke zdravotnické dokumentaci 

příslušnému správnímu orgánu.“ 

9. V § 66 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí: 

„(4) V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické podobě, má 

pacient nebo jiná osoba oprávněná podle § 65 (dále jen „osoba oprávněná k nahlížení“) 

právo obdržet její kopii v elektronické podobě na technickém nosiči dat poskytnutém 

osobou oprávněnou k nahlížení nebo jiným vhodným postupem zvoleným osobou 

oprávněnou k nahlížení na základě nabídky poskytovatele; to neplatí, požaduje-li osoba 

oprávněná k nahlížení listinnou podobu. 

(5) Kopie v elektronické podobě musí být poskytnuta ve formátu a se zabezpečením 

dle standardů zdravotnické informatiky, ledaže pacient nebo osoba oprávněná 

rozhodovat za pacienta výslovně vyžádá poskytnutí kopie nezabezpečeným způsobem 

nebo v běžně čitelném formátu. Pokud o to osoba oprávněná k nahlížení požádá, kopie 

musí být opatřená uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou 

pečetí a kvalifikovaným časovým razítkem. 

(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 se použijí obdobně v případě poskytování výpisů ze 

zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě. 

(7) V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě 

a osoba oprávněná k poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje 

poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace v listinné podobě, opatří 

poskytovatel listinnou podobu výpisu nebo kopie obsahující údaje nezbytné k 

identifikaci osoby, která výpis ze zdravotnické dokumentace poskytla, a prohlášení této 

osoby o shodě mezi elektronickou a listinnou podobou kopie či výpisu.“ 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 8 a 9. 

10. V § 69 písm. c) se slova „ bez ohledu na formu vedení zdravotnické dokumentace, včetně 

požadavků na vytvoření speciální kopie zdravotnické dokumentace,“ zrušují. 

11. V § 120 se za slova „§ 69,“ vkládají slova „ § 55 odst. 5, § 55b odst. 3, § 55c odst. 6, 

§ 55d odst. 8,“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121012)



 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 5 

(1) Ministerstvo vydá do 3 měsíců od vyhlášení tohoto zákona prováděcí předpis, který 

upraví otázky stanovené v § 55 odst. 5, § 55b odst. 3, § 55c odst. 6, § 55d odst. 8 zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění tohoto 

zákona. 

(2) Národní centrum vydá do 6 měsíců od vyhlášení tohoto zákona standardy 

zdravotnické informatiky. 

(3) Poskytovatelé jsou povinni uvést informační systémy provozované ke dni účinnosti 

tohoto zákona do souladu s § 54 až 55b zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění tohoto zákona do 12 měsíců od účinnosti tohoto 

zákona. 

(4) Poskytovatelé jsou povinni začít plnit dodatečné povinnosti dle § 45 odst. 5 a 

§ 66 odst. 4 až 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění tohoto zákona po uplynutí 12 měsíců od účinnosti tohoto zákona, 

nejdříve však 6 měsíců od vydání standardů zdravotnické informatiky. 

 

ČÁST ČVRTÁ 

ÚČINNOST 

§ 6 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po 

dni jeho vyhlášení. 
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