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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

Název: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, je 

prováděcím právním předpisem k  zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

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

 

Navrhovaná novela vyhlášky má za cíl částečně snížit administrativní zátěž zdravotnických 

pracovníků. Ze stávajícího textu vyhlášky se tak na základě dosavadních zkušeností vypouští 

řada ustanovení z důvodu nadbytečné regulace. Některá ustanovení se opravují v reakci 

na změnu jiných právních předpisů, popřípadě vzhledem k nesprávné formulaci. Dalším cílem 

je snížit administrativní zátěž krajských úřadů, které podle § 57 a násl. zákona o zdravotních 

službách převzaly zdravotnickou dokumentaci poskytovatele, jehož oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb zaniklo.  

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním 

 

Předkládaný návrh novely vyhlášky respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění 

stanoveného v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a je zpracován 

v mezích prováděného zákona. 
 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

Návrh novely vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie. Sice existuje judikatura soudních orgánů Evropské unie 

k některým aspektům souvisejícím se zdravotnickou dokumentací, avšak nedotýká se 

předmětu navrhované právní úpravy.  
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Právní regulace zdravotnické dokumentace podléhá směrnici Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které dříve 

uvedenou směrnici nahradí od 25. května 2018. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci však 

upravuje pouze některá dílčí pravidla obsahová a procesní spojená s vedením zdravotnické 

dokumentace, která nijak nezasahují do oblasti úpravy citovaných předpisů EU a ani je tak 

neporušují. 

 

Návrh novely vyhlášky zohledňuje požadavky směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. 

prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 

vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, a to čl. 45 odst. 3 písm. a) a b), čl. 45 

odst. 4, čl. 47 a čl. 49. Tato směrnice byla převážně transponována zákonem č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon, a jeho prováděcími právními předpisy.  

 

Návrh vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Návrh vyhlášky se předkládá na základě zhodnocení pěti let působení vyhlášky od její 

účinnosti, která nastala dnem 1. dubna 2012. Dotčená ustanovení se ukázala jako chybná, 

zbytečná, překonaná nebo nepřiměřeně zatěžující zdravotnické pracovníky a poskytovatele 

zdravotních služeb. 

 

Návrh vyhlášky se předkládá s cílem snížit administrativní zátěž  

- zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb, která se jeví jako 

nadměrná, demotivující a odvádějící zdravotnické pracovníky od samotné podstaty 

poskytování zdravotních služeb, a 

- krajských úřadů, které podle zákona o zdravotních službách zabezpečují zdravotnickou 

dokumentaci převzatou od poskytovatelů, jejichž oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb zaniklo, a to až do doby jejího převzetí poskytovatelem, kterého si pacient nově 

zvolí. 

 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty. 
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Navrhovaná právní úprava přinese snížení administrativní zátěže spojené s  vedením 

zdravotnické dokumentace pro poskytovatele zdravotních služeb a krajské úřady, které podle 

zákona o zdravotních službách zabezpečují zdravotnickou dokumentaci převzatou 

od poskytovatelů, jejichž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo. 

 

Návrh novely nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k  zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady zákazu diskriminace 

ani do oblasti rovnosti mužů a žen. 

 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky reálně nezakládá žádný nový sběr osobních údajů nad dosavadní rozsah. 

Nevytváří ani nové způsoby zpracování osobních údajů. Nenavrhuje přístup dalších osob 

ke zdravotnické dokumentaci. 

 

Návrh vyhlášky naopak omezuje některé dosavadní způsoby vytváření záznamů obsahujících 

osobní údaje a také zkracuje dobu uchovávání osobních údajů jak u poskytovatelů 

zdravotních služeb, tak u krajských úřadů. 

 

Vzhledem k rozšíření textu některých ustanovení by se mohlo zdát, že návrh vyhlášky bude 

mít dopad v rozšíření množství sbíraných údajů: 

 kontaktní údaje pacienta – viz § 1 odst. 1 písm. b), 

 identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta 

nebo další osoby oprávněné rozhodovat za pacienta, společně s pacientem, popřípadě 

pacientovi při rozhodování napomáhat – viz § 1 odst. 1 písm. i), 

 informace o průběhu poskytování zdravotních služeb – viz § 1 odst. 2 písm. b) a § 2 

písm. b), 

 datum provedení očkování – viz 1 odst. 2 písm. h), 

 způsob řešení výskytu komplikací při použití omezovacích prostředků – viz § 1 odst. 2 

písm. k), 

 záznamy o některých radiologických událostech – viz § 2 písm. f), 

 anamnestické údaje pacienta a identifikační údaje zdravotnického pracovníka 

přijímajícího pacienta v dokumentaci poskytovatele zdravotnické záchranné služby – 

viz Příloha č. 1 část 6 oddíl B. 

Nicméně všechny tyto údaje lze podřadit pod obecnou kategorii uvedenou v § 1 odst. 3 

vyhlášky a oprávněnost jejich sběru vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb. Kontaktní údaje 

pacienta, které navíc pacient sám sděluje poskytovateli v rozsahu, který sám uzná, jsou údaje 

potřebné k plnění povinností poskytovatele vůči pacientovi jak na základě zákona, tak 

na základě smlouvy a mnohdy též pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta. 
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Identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta nebo další 

osoby oprávněné rozhodovat za pacienta, společně s pacientem, popřípadě pacientovi 

při rozhodování napomáhat, které sděluje pacient nebo dotčená osoba, jsou opět údaje 

potřebné k plnění povinností poskytovatele vůči pacientovi jak na základě zákona, tak 

na základě smlouvy a mnohdy též pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta. Informace 

o průběhu poskytování zdravotních služeb jsou opět informace nezbytné k plnění povinností 

poskytovatele vůči pacientovi jak na základě zákona, tak na základě smlouvy a mnohdy též 

pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta. Datum provedení očkování je informace 

o datu poskytování zdravotních služeb, která se již dnes zaznamenává a nově se pouze takto 

konkrétně uvádí v rámci ustanovení o provedení očkování. Způsob řešení výskytu komplikací 

při použití omezovacích prostředků je informace o průběhu poskytování zdravotních služeb 

a nově se jen vyžaduje, aby byla specificky uvedena v rámci informací spojených s použitím 

omezovacích prostředků a mohlo tak následně dojít k snazšímu posouzení oprávněnosti 

indikace a použití omezovacích prostředků, tedy se jedná o záznam mimo jiné za účelem 

ochrany práv pacienta. Povinnost vést záznamy o některých radiologických událostech již 

dnes vyplývá ze zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, 

atomového zákona a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje (§ 81 a příloha č. 23). Anamnestické údaje pacienta a identifikační 

údaje zdravotnického pracovníka přijímajícího pacienta jsou dnes standardně sbírané údaje, 

jen se nově uvádí, že budou konkrétně uvedeny též v záznamu o výjezdu, což je mimo jiné 

zásadní zdroj informace předávaný zdravotnickou záchrannou službou přijímajícímu 

poskytovateli. 

 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik. 

 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 

korupčních rizik, natož jejich nárůst.  

 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

10. Neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

K návrhu vyhlášky nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) s ohledem 

na technický charakter navrhovaných změn, a to na základě souhlasu uděleného ministrem 

spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, JUDr. R. Pelikánem, Ph.D. (dopis ze dne 

13. února 2018, č. j. 4511/2018-OHR). 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5K9J)



 

 

15 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 

K čl. I 

 

K novelizačním bodům 1 a 2 (§ 1 odst. 1 písm. b)) 

Kontaktní údaje pacienta jsou důležitou a běžnou součástí informací, které na základě 

informace obdržené od samotného pacienta poskytovatel uchovává ve zdravotnické 

dokumentaci. Proto se navrhuje rozšířit stávající výčet informací o pacientovi uvedených 

v § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Explicitně se uvádí, že se jedná o telefonní číslo a adresu 

elektronické pošty. Připouští se však i jiné možné kontaktní údaje. V této souvislosti se 

doplňuje i úvodní část § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky, kterou se tak bude nově vymezovat, 

že v tomto ustanovení se uvádějí nejen identifikační, ale také kontaktní údaje. 

 

K novelizačnímu bodu 3 (§ 1 odst. 1 písm. c)) 

Na základě podnětu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP se doplňuje, 

že pohlaví se uvádí ve zdravotnické dokumentaci jen tehdy, je-li zjištěno. Podnět vychází 

z aktuálního stavu poznání lékařské vědy. 

 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 1 odst. 1 písm. f)) 

Obligatorní požadavek na otisk razítka ve zdravotnické dokumentaci se ruší, neboť se jedná 

o zcela překonaný a nadbytečný požadavek. Otisk razítka neuvede nic více, než již je 

ve zdravotnické dokumentaci uvedeno. Navíc požadavek na používání razítka se jeví jako 

požadavek z 19. století, pro který neexistuje v době digitální společnosti rozumné 

ospravedlnění. Obecné právní předpisy, ani zákon o zdravotních službách nevyžadují 

používání razítka. Razítko tak neslouží jako obdoba podpisu či jiného prostředku 

potvrzujícího obsah dokumentu. Samotný zákon o zdravotních službách zmiňuje otisk razítka 

jen v § 54 odst. 3 písm. a) bodu 2 jako jeden z možných způsobů uvedení jména, popřípadě 

jmen a příjmení zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který provedl 

zápis do zdravotnické dokumentace. Razítko, resp. jeho otisk tak slouží pouze jako způsob, 

jakým lze do zdravotnické dokumentace v listinné podobě doplnit určité informace. Ty však 

lze do dokumentu v listinné podobě vložit i jinými, rovnocennými způsoby, jako je čitelný 

rukopis nebo zpracování textu v elektronické podobě a následné vytištění dokumentu. 

 

K novelizačnímu bodu 5 (§ 1 odst. 1 písm. f) až h)) 

V § 1 odst. 1 písm. f) se uvádí výčet informací o zahájení a ukončení jednodenní nebo 

lůžkové péče. Ustanovení se upravuje tak, aby bylo zřejmé, že se vždy uvádí informace 

o přijetí pacienta a pak jeden ze tří způsobů ukončení péče. 

Z písmene g) se zbytečná část ustanovení vypouští tak, aby zbytek ustanovení správně 

navazoval na uvozovací větu. 

Vzhledem k terminologii zavedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v písmenu 

h) termín „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo pacient s omezenou 

způsobilostí k právním úkonům“ nahrazuje termínem „pacient s omezenou svéprávností“. 
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K novelizačnímu bodu 6 (§ 1 odst. 1 písm. i) a j)) 

Doplňuje se ustanovení, které mezi další údaje zapisované do zdravotnické dokumentace 

přidává identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta 

nebo další osoby oprávněné rozhodovat za pacienta, společně s pacientem, popřípadě 

pacientovi při rozhodování napomáhat. Jedná se o potřebné údaje pro poskytovatele 

za účelem usnadnění komunikace s osobami zapojenými do rozhodování pacienta nebo 

za pacienta. 

Dále se doplňuje, a to na základě Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2015 – 2020, ustanovení, na základě kterého budou  ve 

zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi se zdravotním postižením informace o 

nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které používá, a u 

pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením 

též informace o formách komunikace, které pacient preferuje.  

 

 

K novelizačnímu bodu 7 (§ 1 odst. 2 písm. b)) 

Upřesňuje se, že součástí zdravotnické dokumentace je informace o průběhu poskytování 

zdravotních služeb vzhledem k tomu, že tento pojem je širší a vhodnější pro daný účel, než je 

užší termín „léčení“. 

 

K novelizačnímu bodu 8 (§ 1 odst. 2 písm. e)) 

Doplňuje se pravidlo, že za záznam o předepsání léčivých přípravků, potravin pro zvláštní 

lékařské účely, včetně dávkování a počtu předepsaných balení, nebo zdravotnických 

prostředků se považuje i stejnopis nebo kopie lékařského předpisu podle zákona o léčivech 

nebo zákona o zdravotnických prostředcích. Lékař tak nemusí psát zvláštní záznam, ale stačí, 

aby založil stejnopis nebo kopii lékařského předpisu, resp. poukazu, které obsahují veškeré 

relevantní informace. 

 

K novelizačnímu bodu 9 (§ 1 odst. 2 písm. f)) 

Doplňuje se pravidlo, že za záznam o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě se považuje 

i stejnopis nebo kopie příkazu ke zdravotnické přepravě. Lékař tak nemusí psát zvláštní 

záznam, ale stačí, aby založil stejnopis nebo kopii příkazu ke zdravotnické přepravě, které 

obsahují veškeré relevantní informace. 

 

K novelizačnímu bodu 10 (§ 1 odst. 2 písm. g)) 

Upravuje se chybný výraz. 

 

K novelizačnímu bodu 11 (§ 1 odst. 2 písm. h)) 

Do výčtu informací o provedeném očkování se pro upřesnění doplňuje požadavek na uvedení 

data, kdy bylo očkování provedeno, a stejně tak se upřesňuje, že tento záznam provádí 

poskytovatel, který provedl očkování. 

 

K novelizačnímu bodu 12 (§ 1 odst. 2 písm. i)) 
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Upřesňuje se text tak, aby správně vycházel z možnosti zakotvené zákonem o zdravotních 

službách, že souhlas je oprávněn dát za pacienta i jiný zástupce, než jen zákonný zástupce. 

 

K novelizačním bodům 13 až 15 (§ 1 odst. 2 písm. k)) 

V ustanovení o podrobnostech záznamu o použití omezovacích prostředků se doplňuje 

požadavek, aby ze zdůvodnění použití omezovacího prostředku též vyplývalo, že byla 

dodržena zásada subsidiarity, tedy že byl z možných omezovacích prostředků použit ten 

nejmírnější adekvátní, včetně toho, že ze záznamu ve zdravotnické dokumentaci musí být 

zřejmé, proč nebylo možné použít mírnější postup než je aplikace omezovacího prostředku. 

Dále se doplňuje požadavek na uvedení způsob řešení komplikací. Doplňuje se též požadavek 

na časové určení informovanosti zákonného zástupce pacienta o použití omezovacích 

prostředků. Návrh také obsahuje legislativně technickou úpravu v návaznosti na změnu § 1 

odst. 1 písm. h).  

 

K novelizačnímu bodu 16 (§ 2 písm. b)) 

Vzhledem k shodným důvodům jako při změně § 1 odst. 2 písm. b) se nahrazuje termín 

„léčení“ termínem „poskytování zdravotních služeb“. 

 

K novelizačnímu bodu 17 (§ 2 písm. c)) 

Upřesňuje se pravidlo, že v případě lůžkové péče se souhrn informací (epikríza) a plán dalšího 

postupu pořizují vždy alespoň jednou za sedm dnů. Dosavadní pravidlo totiž vyžaduje uvést 

epikrízu vždy, když hospitalizace trvá déle než sedm dnů, s tím, že se nevyžaduje provést 

tento úkon vícekrát než jednou po dobu celé hospitalizace, byť by trvala třeba půl roku. 

Z odborných medicínských poznatků však vyplývá potřeba vystavit epikrízu pravidelně 

v průběhu hospitalizace, zpravidla jedenkrát týdně, v případě dlouhodobé lůžkové péče 

alespoň jednou za měsíc. 

 

K novelizačním bodům 18 a 19 (§ 2 písm. f)) 

V souladu s terminologií používanou zákonem o zdravotních službách se slovní spojení 

„nežádoucí příhoda“ nahrazuje obsahově širším slovním spojením „nežádoucí událost“. Dále 

se doplňuje požadavek na uvádění záznamů o radiologické události kategorie A nebo B, 

při níž tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav 

pacienta nebo je z důvodu radiologické události nutné provést změny v jeho léčebném 

postupu, a to v návaznosti na atomový zákon a vyhlášku o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje. 

 

K novelizačnímu bodu 20 (§ 2 písm. h)) 

Dosavadní pravidlo vyjmenovávalo bez vazby na právní úpravu ochrany veřejného zdraví 

typy dokumentů, které jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nově se toto pravidlo 

za účelem zpřesnění vymezuje tak, že se jako součást zdravotnické dokumentace uchovávají 

záznamy o hlášení infekčního onemocnění, podezření na infekční onemocnění, úmrtí 

na infekční onemocnění nebo vylučování původců infekčních onemocnění místně 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k splnění povinnosti podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví. 
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K novelizačním bodům 21a 22 (§ 3 odst. 1) 

Vzhledem k tomu, že je třeba každý list zdravotnické dokumentace identifikovat tak, aby bylo 

zřejmé, který poskytovatel jej vede a kterého pacienta se týká, musí být na něm uvedeny 

příslušné identifikační údaje. Není však nezbytné, aby to byly veškeré identifikační údaje dle 

§ 1 odst. 1 vyhlášky. V případě poskytovatele se tak zužuje tento výčet na jméno, popřípadě 

jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název 

poskytovatele v případě právnické osoby a identifikační číslo poskytovatele, bylo-li přiděleno. 

Dále se doplňuje pravidlo, že výsledky vyšetření ve formě písemných popisů, grafických, 

audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů těchto vyšetření, které nejsou 

v listinné podobě, musí být označeny alespoň tak, aby z nich bylo možné určit, kterého 

konkrétního pacienta se týkají. Požadavek na plný rozsah údajů, které mají být podle § 3 

odst. 1 na každém listu zdravotnické dokumentace, nelze zpravidla splnit v případě ostatních 

forem záznamů výsledků vyšetření, avšak i v případě těchto záznamů by mělo být poznat, 

kterého pacienta se týkají. Nemusí tak být nově zajištěno uvedením jména či rodného čísla, 

postačuje jakýkoliv způsob, na základě kterého lze spojit takový záznam výsledku vyšetření 

s konkrétním pacientem. 

 

K novelizačnímu bodu 23 (§ 3 odst. 2) 

Vzhledem k zrušení dosavadního ustanovení § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky se upravuje výčet 

ustanovení, na která se odkazuje v § 3 odst. 2 vyhlášky. 

 

K novelizačnímu bodu 24 (§ 3 odst. 3) 

Ustanovení se mění tak, aby při zachování dopadů tohoto ustanovení bylo lépe formulováno 

předmětné pravidlo. Z dosud nejasného pravidla o tom, že je někdo odpovědný, které 

nesprávným způsobem pracuje s termínem „odpovědnost“, se stane pravidlo, které jasně 

stanoví povinnost a její obsah, tj. povinnost zajistit provedení zápisu a potvrzení jeho 

správnosti. Umožňuje se tak, aby zápis vytvořila i jiná osoba (v souladu s § 65 odst. 2 písm. a) 

zákona o zdravotních službách), ale povinnost správného provedení tohoto zápisu je nadále 

povinností příslušného zdravotnického nebo jiného odborného pracovníka. 

 

K novelizačnímu bodu 25 (§ 3 odst. 4) 

Doplňuje se pravidlo, podle kterého se umožní, provádí-li jeden zdravotnický pracovník více 

zápisů do zdravotnické dokumentace v průběhu jednoho dne nebo jedné směny, aby nemusel 

podepisovat každý dílčí zápis, ale aby podepsal až poslední zápis dne nebo směny. 

Podmínkou je, že i při tomto způsobu zapisování do zdravotnické dokumentace je 

jednoznačně jasné, kdo provedl každý zápis do zdravotnické dokumentace. Umožnuje se tak 

odstranit zbytečnou administrativní zátěž spočívající v opakované identifikaci a podepisování, 

byť je zřejmé, že úkony činí stále jeden a tentýž zdravotnický pracovník. 

 

K novelizačnímu bodu 26 (§ 5 odst. 2) 

Vzhledem k novému přístupu k vyřazování zdravotnické dokumentace převzaté krajským 

úřadem (viz změny v příloze č. 2 a v příloze č. 3) se ruší ustanovení nesouladné s tímto 

novým přístupem. 

 

K novelizačnímu bodu 27 (§ 5 odst. 4) 
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Mění se pravidlo pro určení doby uchovávání zdravotnické dokumentace, připadá-li v úvahu 

více dílčích pravidel. Navrhuje se, aby bylo možné v rámci jednoho poskytovatele uchovávat 

dílčí samostatné části zdravotnické dokumentace vedené o stejném pacientovi po různé doby 

vzhledem k jejich povaze. Zamezí se tak např. tomu, aby zdravotnická dokumentace 

o poskytnuté ambulantní péči byla uchovávána déle, než stanoví příloha č. 3, jen proto, že 

pacient byl u téhož poskytovatele též hospitalizován, a to třeba i v jiný čas a z jiného důvodu. 

 

K novelizačnímu bodu 28 (§ 6) 

Ruší se pravidlo, že každý záznam do zdravotnické dokumentace, vedené v elektronické 

podobě, musí být opatřen elektronickým podpisem, neboť takový požadavek je nad rámec 

stanovený zákonem o zdravotních službách. Ten v § 54 odst. 3 písm. b) stanoví, že zápis 

do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě obsahuje nezměnitelné, 

nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou datum provedení zápisu a identifikační 

údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl. 

Zároveň se ruší poznámka pod čarou č. 9. 

 

Dále se ruší pravidla vyžadující, aby technické prostředky pro vedení zdravotnické 

dokumentace v elektronické podobě zaručily jednak zabezpečení výpočetní techniky 

softwarovými a hardwarovými prostředky před přístupem neoprávněných osob 

ke zdravotnické dokumentaci, jednak vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické 

dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání. Jednalo se o pravidla zbytečně duplikující 

povinnosti obecně uvedené pro práci s osobními údaji v § 13 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nově se zavádí pravidla, která podle vzoru obecných pravidel uvedených v zákoně 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 

ve znění pozdějších předpisů, umožňují poskytovatelům zdravotních služeb konvertovat 

dokumenty v listinné podobě, které jsou součástí zdravotnické dokumentace, do elektronické 

podoby. 

 

K novelizačnímu bodu 29 (Příloha č. 1 část 2 písm. b)) 

Ustanovení se upravuje tak, aby bylo zřejmé, že do žádanky netřeba uvádět všechny výsledky 

laboratorních a dalších pomocných vyšetření, ale jen ty výsledky, které jsou podstatné pro 

poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb. Dosavadní text vyhlášky v podstatě vyžadoval 

uvést všechny známé výsledky laboratorních a dalších pomocných vyšetření. To je však 

zbytečné a administrativně zatěžující, neboť všechny známé výsledky nejsou podstatné pro 

poskytovatele zdravotních služeb, aby správně provedl vyžádané zdravotní služby. 

 

K novelizačnímu bodu 30 (Příloha č. 1 část 2 – první odstavec „závěrečného“ textu) 

Dosavadní nejasný demonstrativní výčet některých typů zdravotnických přístrojů se nahrazuje 

pravidlem stavějícím použití daného ustanovení na odborném hledisku. 

 

K novelizačnímu bodu 31 (Příloha č. 1 část 2 - druhý odstavec „závěrečného“ textu) 
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Stávající termín „poskytovatel pracovnělékařské služby“ se v souladu s terminologií 

zavedenou zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, nahrazuje termínem „poskytovatel pracovnělékařských služeb“. 

 

K novelizačnímu bodu 32 a 34 (Příloha č. 1 část 4 oddíl A. bod 3. a oddíl B- bod 2) 

Místo terminologicky sporného uvedení pojmu „hlavní diagnóza, vedlejší diagnózy“ se 

požadavek na obsah propouštěcí zprávy vymezuje srozumitelněji slovy „souhrn diagnóz, 

pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče“. 

 

 

 

K novelizačnímu bodu 33 (Příloha č. 1 část 4 oddíl A. bod 5) 

Upřesňuje se, že netřeba uvádět všechny provedené zdravotní výkony, ale pouze ty, které jsou 

významné pro další poskytování zdravotních služeb, a dále pak informaci o nastalých 

komplikacích. Umožňuje se tak za účelem omezení zbytečné administrativní zátěže neuvádět 

drobné, nepodstatné zdravotní výkony. 

 

K novelizačnímu bodu 35 (Příloha č. 1 část 5 až 8) 

Ruší se bližší obsahové vymezení písemného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, 

záznamu o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb, záznamu o dříve vysloveném přání 

a záznamu o souhlasu s poskytováním informací. Takto vyhláškou jednotně stanovený 

požadavek na obsah uvedených typů dokumentů je nevhodný, neboť je třeba, aby byl vždy 

uzpůsoben podle typu zdravotního výkonu, podle individuálních charakteristik a potřeb 

pacienta či podle vůle pacienta v případě záznamu o souhlasu s poskytováním informací. 

Vyžadování všech ve vyhlášce uvedených položek ve všech případech těchto dokumentů je 

zbytečné až nesmyslné. Pro vymezení podstatných náležitostí těchto záznamů je plně 

dostačující úprava v zákonu o zdravotních službách. 

 

K novelizačním bodům 36 až 38 (Příloha č. 1 část 5 písm. a) a d)) 

Upravují se náležitosti lékařského posudku tak, aby byly v souladu se zákonem 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K novelizačnímu bodu 39 (Příloha č. 1 část 6 oddíl A) 

Vzhledem k obvyklému významu používání daných termínů v právním řádu se nesprávný 

termín „archivuje“ nahrazuje správným termínem „uchovává“. 

 

K novelizačnímu bodu 40 a 41 (Příloha č. 1 část 6 oddíl B písm. d) a g)) 

Na základě podnětu poskytovatelů lůžkové péče se do výčtu údajů uváděných v záznamu 

o výjezdu 

 doplňují vedle stručného popisu klinického stavu pacienta také anamnestické údaje, 

které jsou užitečné pro přebírajícího poskytovatele, to však za podmínky, že jsou 

zdravotnické záchranné službě známy; 

 doplňuje pro lepší průkaznost také jméno zdravotnického pracovníka, který 

za poskytovatele převzal pacienta od zdravotnické záchranné služby. 
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K novelizačnímu bodu 42 (Příloha č. 1 část 6 oddíl B – závěrečný text) 

Doplňuje se možnost, aby poskytovatel zdravotnické záchranné služby předával poskytovateli 

akutní lůžkové péče, případně pacientovi, záznam o výjezdu v elektronické podobě, pokud se 

tak dohodnou, a to vzhledem k tomu, že se tento způsob předávání stává rozšířeným. Zároveň 

však lze tento způsob předání informací provést jen tehdy, jsou-li na to obě strany připraveny. 

Vedle toho se vzhledem k obvyklému významu používání daných termínů v právním řádu 

nesprávný termín „archivována“ nahrazuje správným termínem „uchovávána“. 

 

K novelizačnímu bodu 43 (Příloha č. 1 část 7) 

Ruší se bližší obsahové vymezení dokumentace ošetřovatelské péče. Vyžadování všech 

ve vyhlášce uvedených položek je zbytečné až nesmyslné. Z praxe masivně a dlouhodobě 

zaznívá, že rozsáhlé vedení ošetřovatelské dokumentace je bezdůvodně zatěžující 

pro zdravotnické pracovníky. 

 

K novelizačnímu bodu 44 (Příloha č. 1 část 8 oddíl A písm. a) bod 1) 

Opravuje se chybně uvedené slovo. 

 

K novelizačnímu bodu 45 (Příloha č. 1 část 8 oddíl A písm. a) bod 3) 

Vzhledem k reálným situacím v praxi se upřesňuje, že průvodní list k pitvě obsahuje 

identifikační údaje zemřelého jen tehdy, pokud jsou poskytovateli známy. 

 

K novelizačnímu bodu 46 (Příloha č. 1 část 8 oddíl A – závěrečný text) 

Opravuje se chybně uvedené slovo a ruší nadbytečný požadavek na provedení otisku razítka. 

 

K novelizačnímu bodu 47 (Příloha č. 1 část 8 oddíl B. písm. e)) 

Ruší se obsahový požadavek, to je záznam o trestním oznámení, který je neodůvodněný 

a který nemá vliv na provedení patologicko-anatomické pitvy. 

 

K novelizačnímu bodu 48 (Příloha č. 1 část 8 oddíl C. písm. b)) 

Doplňuje se pravidlo, že zaměstnání nebo povolání rodičů, popřípadě profese, se 

do průvodního listu k patologicko-anatomické pitvě dětí uvádějí jen tehdy, jsou-li 

poskytovateli zdravotních služeb známy. Modifikuje se tak dosavadní podmínka, která 

vyžadovala uvést tuto informaci, ačkoli často chybí zdroj, ze kterého by lékař mohl tuto 

informaci zjistit. 

 

K novelizačnímu bodu 49(Příloha č. 1 část 9 oddíl D. písm. e) bod 3) 

Doplňuje se pravidlo, že rektální teplota zemřelého se uvádí, pouze je-li zjištěna, neboť se 

ve všech případech prohlídka těla zemřelého nezjišťuje. 

 

K novelizačním bodům 50 a 51 (Příloha č. 2 čl. 1) 

Částečně se zjednodušují zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup při jejím 

vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování. Ruší se institut komise, neboť se jeví jako 

zbytečný s tím, že celé řízení bude mít na starosti zdravotnický pracovník určený 

poskytovatelem zdravotních služeb. 
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K novelizačnímu bodu 52 (Příloha č. 2 čl. 3 odst. 3) 

Vzhledem k nejasnostem v praxi se zároveň staví na jisto, že prodloužit dobu uchovávání 

zdravotnické dokumentace lze jen v případě zdravotnické dokumentace označené 

vyřazovacím znakem „V“. 

 

K novelizačnímu bodu 53 (Příloha č. 2 čl. 4) 

Zjednodušuje se text pravidla tak, aby bylo zřejmé, že pověřit úkolem zajištění skartačního 

řízení lze kteréhokoli zdravotnického pracovníka. 

 

K novelizačním bodům 54 a 55 (Příloha č. 2 čl. 5 odst. 1 a 3) 

Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu v čl. 4 přílohy č. 2. 

 

K novelizačnímu bodu 56 (Příloha č. 2 čl. 5 odst. 6) 

Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu v čl. 1 Přílohy č. 2. 

 

K novelizačnímu bodu 57 (Příloha č. 2 čl. 6) 

Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu v čl. 1 Přílohy č. 2. Dále se 

upřesňuje text dosavadního odstavce 2 a doplňuje nový odstavec, který za účelem řádné 

dokumentace zničení zdravotnické dokumentace vyžaduje pořízení a uchování písemného 

záznamu. 

 

K novelizačnímu bodu 58 (Příloha č. 2 čl. 7) 

Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu v čl. 1 Přílohy č. 2 

a doplnění o pravidla vztahující se k novému přístupu k vyřazování zdravotnické 

dokumentace převzaté krajskými úřady (viz bod 18. Přílohy č. 3). 

 

K novelizačnímu bodu 59 (Příloha č. 3 úvodní část) 

Doplňují se aplikační pravidla, která upřesňují, která z vyřazovacích dob se použije, je-li jich 

u jednoho druhu zdravotnické dokumentace uvedeno více. Také se doplňuje pravidlo 

umožňující aplikovat dobu vyřazení běžící ode dne úmrtí pacienta, není-li den úmrtí pacienta 

poskytovateli znám. 

 

K novelizačnímu bodu 60 (Příloha č. 3 bod 1) 

Doplňují se pravidla pro dobu uchovávání zdravotnické dokumentace. V případě praktických 

lékařů pro děti a dorost se doplňuje pravidlo, že lze zdravotnickou dokumentaci skartovat také 

po uplynutí 10 let od dosažení 19 let věku pacienta. V případě registrujících poskytovatelů 

v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví lze zdravotnickou 

dokumentaci skartovat již po uplynutí pěti let po posledním poskytnutí zdravotních služeb 

pacientovi. Reaguje se tak na větší fluktuaci pacientů mezi poskytovateli v oboru zubní 

lékařství a v oboru gynekologie a porodnictví a zbytečné dlouholeté hromadění zdravotnické 

dokumentace. 

 

K novelizačnímu bodu 61 (Příloha č. 3 bod 2) 

V případě poskytování jiné ambulantní péče, než spadá pod část 1, bude nově možné 

skartovat zdravotnickou dokumentaci po pěti letech, nikoli již od posledního vyšetření, ale 
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od posledního poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, kterým nutně nemusí být vyšetření, 

s tím, že se poskytovateli, je-li to odůvodněno, umožňuje prodloužit dobu uchovávání 

vzhledem k nově použitému vyřazovacímu znaku „V“. 

 

K novelizačním bodům 62 (Příloha č. 3 bod 3 písm. b) a písm. c)) 

Na základě dosavadních zkušeností se jeví jako realističtější stanovení počátku běhu doby 

uchovávání zdravotnické dokumentace ode dne úmrtí pacienta. 

 

K novelizačním bodům 63 až 65 (Příloha č. 3 bod 5) 

Upřesňuje se termín, od kdy běží doba uchovávání zdravotnické dokumentace v lůžkové péči 

v případě poslední hospitalizace pacienta. Z dosavadního textu „od poslední hospitalizace“ 

nebylo zřejmé, od kterého dne hospitalizace, která může trvat i měsíce či roky, se má počítat 

běh doby uchovávání zdravotnické dokumentace. Vzhledem k charakteru následné 

a dlouhodobé lůžkové péče se umožnuje jejím poskytovatelům dřívější vyřazení zdravotnické 

dokumentace. 

 

K novelizačnímu bodu 66 (Příloha č. 3 bod 6) 

Zkracuje se doba uchovávání zdravotnické dokumentace v souladu se zjištěnými zkušenostmi 

z praxe. 

 

K novelizačnímu bodu 67 (Příloha č. 3 bod 7) 

Zkracuje se doba uchovávání zdravotnické dokumentace v souladu se zjištěnými zkušenostmi 

z praxe. 

 

K novelizačnímu bodu 68 (Příloha č. 3 bod 8 písm. a)) 

Na základě dosavadních zkušeností se jeví jako realističtější stanovení počátku běhu doby 

uchovávání zdravotnické dokumentace ode dne úmrtí pacienta. 

 

K novelizačnímu bodu 69 (Příloha č. 3 bod 8 písm. f)) 

Text se dává do souladu s čl. 48 odst. 1 směrnice 2013/59/Euratom. 

 

K novelizačním bodům 70 až 72 (Příloha č. 3 bod 10) 

Zkracuje se doba uchovávání zdravotnické dokumentace v souladu se zjištěnými zkušenostmi 

z praxe a zároveň se upravuje text vzhledem k postupu stanovenému zákonem o zdravotních 

službách. 

 

K novelizačnímu bodu 73 (Příloha č. 3 bod 11) 

Doplňuje se nová kratší doba uchovávání v případě grafických nebo jiných obrazových 

záznamů, které poskytovatel nepořídil, ale pouze obdržel za účelem zajištění návaznosti 

zdravotních služeb. Reaguje se na praktické dopady zahlcení některých poskytovatelů těmito 

záznamy zasílaným sítěmi systému PACS, které nejsou potřebné po delší čas a zbytečně tak 

zaplňují datová úložiště poskytovatelů. 

 

Dále se doplňuje možnost výběru a tedy delšího uchování zdravotnické dokumentace 

v případě grafických nebo jiných obrazových záznamů pořizovaných v souvislosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5K9J)



 

 

24 
 

s poskytováním zdravotních služeb u pacientů v dispenzární nebo obdobné péči 

pro onemocnění sledované zobrazovací metodou. 

 

Vzhledem k charakteru využívaných zobrazovacích metod se také stanoví výjimka 

pro ambulantní poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. 

 

K novelizačnímu bodu 74 (Příloha č. 3 bod 12 písm. b)) 

Opravuje se chybně uvedené sloveso. 

 

 

 

K novelizačnímu bodu 75 (Příloha č. 3 bod 14) 

V souladu se zjištěnými zkušenostmi z praxe se vyřazovací znak „S“ nahrazuje vyřazovacím 

znakem „V“. 

K novelizačnímu bodu 76 (Příloha č. 3 bod 15) 

V souladu se zjištěnými zkušenostmi z praxe se zkracuje doba uchovávání zdravotnické 

dokumentace na 2 roky a doplňují se zvláštní doby uchovávání v délce 5 let pro karty 

pro novorozenecký screening a 10 let pro žádanky na vyšetření zobrazovací metodou 

využívající ionizující záření. 

 

K novelizačnímu bodu 77 (Příloha č. 3 části 17 až 19) 

V souladu se zjištěnými zkušenostmi z praxe se doplňují pravidla pro uchovávání 

zdravotnické dokumentace v případě záznamů o podání léčivého přípravku pro moderní 

terapii nebo o použití tkání či buněk u člověka, pravidla pro dobu uchovávání zdravotnické 

dokumentace v případě jejího převzetí krajským úřadem podle zákona o zdravotních službách 

a pravidla pro dubu uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o osobách ve výkonu 

vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence vedená Vězeňskou službou České 

republiky. 

 

K čl. II (Přechodná ustanovení) 

Navrhují se přechodná ustanovení, která umožní provedení dřívějšího vyřazení zdravotnické 

dokumentace v souladu s novými pravidly i v případě zdravotnické dokumentace vedené ještě 

přede dnem nabytí účinnosti novela vyhlášky, popř. též účinnosti již zrušené vyhlášky 

č. 385/2006 Sb. V případě již probíhajícího řízení vedoucího k vyřazení a zničení 

zdravotnické dokumentace bude toto dokončeno podle dosavadních pravidel. Umožňuje se 

využít nové pravidlo vztahující se na převod zdravotnické dokumentace v listinné podobě 

na zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě i v případě zdravotnické dokumentace 

pořízené nebo obdržené přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky, popř. též účinnosti již 

zrušené vyhlášky č. 385/2006 Sb. 

 

K čl. III (Účinnost) 

Účinnost se navrhuje vzhledem k potřebnosti rychlého zavedení změn do praxe k patnáctému 

dni po publikaci ve Sbírce zákonů. Výjimkou jsou ta novelizační ustanovení, která vyžadují, 

aby poskytovatelé zavedli nové prvky do zdravotnické dokumentace nebo upravili stávající 

praxi. Vzhledem k tomu, že to zvláště u velkých poskytovatelů znamená nejen vydat nové 
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vnitřní předpisy a seznámit s nimi zaměstnance a lze také očekávat, že to vyvolá potřebu 

i částečné úpravy softwarových nástrojů pro tvorbu zdravotnické dokumentace, tak se 

v případě těchto změn navrhuje účinnost k prvnímu dni čtvrtého kalendářního měsíce 

po publikaci. 
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