
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví13818-1/LEG 

dne 4. dubna 2018, s termínem dodání stanovisek do 25. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

                                                    Bez připomínek  

Liberecký kraj   

Olomoucký kraj   

Jihočeský kraj   

Jihomoravský kraj   

Zlínský kraj   

Středočeský kraj   

Plzeňský kraj   

Ministerstvo 

životního prostředí 
  

Ministerstvo obrany   

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
  

Ministerstvo dopravy   

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

  

Ministerstvo kultury   

Kancelář prezidenta   
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republiky 

Vedoucí Úřadu vlády 

(VÚV) 
  

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

(ÚZSVM) 

  

Úřad pro zahraniční 

styky a informace 
  

Česká lékařská 

komora 
  

Svaz průmyslu a 

dopravy (SPČR) 
  

Česká národní banka   

Národní 

kybernetický úřad 

(NÚKIB) 

  

 BIS   

                                                      Připomínky  

hl. město Praha  Trvá na připomínce k bodu 19 (§ 3 odst. 3) a 38 

(příloha č. 1 část 7 – zrušený bod 11) 

 K bodům 2 (§ 1 odst. 1 písm. b) bodu 4), 5 (§ 1 odst. 1 písm. h)), 24 

(příloze č. 1 části 2 písm. b)), 27 (příloze č. 1 části 4 oddílu A bodu 3), 28 

(příloze č. 1 části 4 oddílu A bodu 5), 29 (příloze č. 1 části 4 oddílu B 

bodu 2), 63 (příloze č. 3 bodu 8 písm. a)) a 68 (příloze č. 3 bodu 11 písm. 

a) až c)): 

- Doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel 

vlády, čárku na konci nahradit středníkem.  

 

Připomínka nepřijata. 

 

Jde o novelu vyhlášky, proto je třeba dodržovat úpravu, 

která byla zvolena pro text vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

Vedle toho v dotčených novelizačních bodech 

upravujících §§ vyhlášky není splněna podmínka 

samostatné věty v jazykovém smyslu (viz čl. 26 LPV 

část věty za středníkem). 

 

 K bodu 7 (§ 1 odst. 2 písm. e)): 

Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 

normativní odkazy na jiné právní předpisy doplnit odkazy na poznámky 

pod čarou a v nich uvést úplnou citaci těchto jiných právních předpisů. 

Připomínka nepřijata. 

Normativní odkaz na právní předpis je v navrhovaném 

ustanovení vyjádřen v souladu s čl. 45 odst. 4. Poslední 

věta uvedeného článku připouští, že normativní odkaz 
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 lze případně doplnit odkazem na poznámku pod čarou. 

Nejde tedy o požadavek. 

 K bodu 17 (§ 3 odst. 1): 

Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády, slovo „textu“ vypustit. 

 

Připomínka přijata. 

Novelizační bod upraven. 

 K bodu 19 (§ 3 odst. 3): 

Požadujeme slovo „zajistí“ zcela vypustit a text formulovat tudíž takto: 

„Provedení zápisu do zdravotnické dokumentace a jeho správnost svým 

podpisem potvrdí zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, 

který pacientovi poskytl zdravotní službu.“. 

 

Tato připomínka je zásadní.1) 

 

Odůvodnění: V původním znění vyhlášky za zápis do zdravotnické 

dokumentace odpovídal ten pracovník, který zdravotní službu poskytl. 

Nyní je použit termín „zajistí“, což znamená, že sám zápis neproveden, 

ale pouze stvrdí podpisem.  

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

 
MHMP SCZ vyjadřuje zásadní nesouhlas s nepřijetím připomínky 

MHMP SCZ k bodu 19. (§ 3 odst. 3) předmětného návrhu novely ze 

strany Ministerstva zdravotnictví České republiky. Pokud nějaký 

zdravotnický nebo jiný odborný pracovník má zajistit provedení 

záznamu, pak se sice může jednat o ulehčení jedné z pracovních činností, 

která je dosud kladena na tohoto zdravotnického nebo jiného odborného 

pracovníka, který zdravotní službu poskytl, ale podstata činnosti, pro 

kterou je požadavek na zápis do zdravotnické dokumentace ze strany 

zdravotnického či jiného odborného pracovníka se tímto způsobem 

oslabuje, neboť každý přenos informace na jinou osobu může obsahovat 

nepřesnosti a tudíž neodpovídat skutečnosti. Navíc se tímto způsobem 

oslabuje princip odpovědnosti za provedení záznamu, což může mít jak 

důsledky občanskoprávní, tak trestně právní v případě, že dojde 

Připomínka nepřijata. 
Navržená věta nedává smysl. To, co je vytýkáno, je 

právě záměrem umožnit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 

Požadavek na úpravu ustanovení § 3 odst. 3 nebyl 

akceptován. V navrženém znění, resp. v možném dopadu 

navrhovaného znění a znění, které je obsahem novely, 

nevidíme rozdíl, protože správnost zápisu vždy potvrdí svým 

podpisem zdravotnický pracovník nebo jiný odborný 

pracovník, který pacientovi poskytl zdravotní službu. 

 

                                            
1) Z čl. 16 odst. 5 v návaznosti na čl. 5 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády vyplývá, že připomínky uplatněné k návrhu vyhlášky se nečlení podle závažnosti na zásadní a 

doporučující. V případě, že předkladatel připomínku takto označil, uvádí se v tabulce toto označení pro informaci. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 4 (celkem 69) 

k poskytnutí zdravotních služeb non lege artis. Z toho samého důvodu 

vidíme problém rovněž z pozice MHMP jako krajského úřadu a tedy 

kontrolního orgánu a též z důvodu šetření stížností podle § 93 a násl. 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů. Žádáme pro výše uvedené, aby bylo akceptováno následující 

znění navrhované MHMP SCZ, které zajistí nezpochybnitelnost a 

jednoznačnou odpovědnost: 

 

„Zápis do zdravotnické dokumentace provede a jeho 
správnost svým podpisem potvrdí  zdravotnický 
pracovník nebo jiný odborný pracovník, který pacientovi 
poskytl zdravotní službu.“.“. 

 K bodům 22 (§ 5 odst. 4), 46 (příloze č. 2 čl. 3 odst. 3) a 52 (příloze č. 

2 čl. 7): 

Doporučujeme pojem „vyřazovací znak“ nahradit pojmem „skartační 

znak“. 

 

Odůvodnění: „Vyřazovací znak“ je specifický pojem, který se používá 

pouze v souvislosti se zdravotnickou dokumentací bez odůvodněného 

vysvětlení této praxe. V obecné rovině se pro stanovení režimu uchování 

pro jakékoli dokumenty užívá pojem „skartační znak“ definovaný v § 2 

písm. r) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je 

dlouhodobě vžitý u veřejnoprávních i soukromoprávních původců, a to 

bez ohledu na řízení, ve kterém je dokument po uplynutí skartační lhůty 

posouzen. Část poskytovatelů zdravotních služeb je veřejnoprávními 

původci podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. a rozlišování uchování 

části dokumentace podle vyřazovacích znaků (zdravotnická 

dokumentace) a části podle skartačních znaků (nejčastěji zakladatelské 

dokumenty, interní akty řízení, zápisy z jednání, výroční zprávy, zprávy o 

auditu, smlouvy, účetní doklady, technická dokumentace apod.), podle 

našeho názoru, nedává dobrý smysl. Veřejnoprávní původce ve 

skutečnosti uvádí vyřazovací znaky zdravotnické dokumentace jako 

skartační znaky ve spisovém řádu podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 

499/2004 Sb. Naopak sjednocení terminologie v této oblasti i pro ostatní 

původce, kteří nejsou povinni uchovávat dokumenty podle § 3 zákona č. 

Připomínka nepřijata. 

Jde o novelu, proto je třeba dodržovat pojmosloví, které 

je používáno ve stávající novelizované vyhlášce č. 

98/2012 Sb., a to v návaznosti na pojmosloví zavedené 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách). Viz zmocnění podle § 60 písm. d) zákona. 

Úprava byla v zákoně o zdravotních službách a v jeho 

prováděcí vyhlášce zvolena v návaznosti na zákon č. 

190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů. Příloha č. 2 stávající vyhlášky byla zpracována 

ve spolupráci s pracovníky Národního archivu.  

Viz též materiál „návrh vyhlášky o zdravotnické 

dokumentaci“, který lze vyhledat v e-klepu pod č. j. 

9674/2012. 

 

Pokud by mělo dojít ke změně pojmosloví ve vyhlášce 

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, tedy ve 

vymezení jejího obsahu, musel by být nejdříve 

novelizován zákona č. 372/2011 Sb. 
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499/2004 Sb., nepřináší žádné problémy. 

 

 K bodu 23 (§ 6): 

Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 6 se na konci 

odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně 

poznámky pod čarou zní: „c) převedení zdravotnické dokumentace 

do dokumentu ve výstupním datovém formátu podle jiného právního 

předpisu23).“ 

Poznámka pod čarou č. 23 zní: „23) § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o 

podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: Zrušením odstavce 2 není naplněno zmocnění podle § 69 

písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), stanovit v prováděcím 

právním předpisu „formát identifikátoru záznamu, podmínky kladené na 

formát identifikátoru záznamu a podmínky kladené na technické 

prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě“. 

Nestanovení požadavků na výstupní formáty digitálních dokumentů u 

dokumentace vedené v elektronické podobě činí zásadní problémy při 

pořizování výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace po jejím 

převzetí správním orgánem podle zmocnění § 69 zákona o zdravotních 

službách, který nemá softwarové prostředky na její prohlížení, resp. nemá 

ani přístup do aplikace a tedy není schopen zajistit pořízení výstupu ze 

zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě. U zdravotnické 

dokumentace vedené v elektronické podobě bude bez stanovení 

výstupních formátů podle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb. a dalších 

požadavků na elektronický systém, např. podle Národního standardu pro 

elektronické systémy spisové služby (VMV 57/2017), ve kterém je 

vedena, obtížné provést vyřazení dokumentace (skartační řízení) a 

případný výběr za archiválie prostřednictvím Národního archivního 

portálu podle zákona č. 499/2004 Sb. Dlouhodobá absence legislativní 

úpravy problému elektronické zdravotnické dokumentace, podle našeho 

názoru, přinese v budoucnu velké problémy, jejichž řešení bude spojeno s 

velkými finančními náklady. 

 

Připomínka nepřijata. 
Tvrzení, že zrušením § 6 odst. 2 nebude naplněno 

zmocnění podle § 69 písm. e) zákona o zdravotních 

službách, je nepravdivé. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o 

zdravotnické dokumentaci, je od samého počátku 

vydána k provedení § 69 písm. a) až d), tedy nikoli 

k provedení § 69 písm. e). 
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 K bodu 38 (příloze č. 1 části 7): 

Požadujeme bod vypustit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: Považujeme za nezbytné ponechat vedení dokumentace 

ošetřovatelské péče alespoň v základních údajích (vstupní anamnéza, 

problém pacienta, hodnocení péče a ošetřovatelská překladová zpráva) 

vzhledem k poskytování ošetřovatelské péče výhradně v zařízeních 

sociální péče a ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v souvislosti s 

§ 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky, podle kterého má zdravotnická 

dokumentace obsahovat návrh nejen dalšího léčebného postupu, ale i 

návrh ošetřovatelského. Pokud nebude povinnost vést dokumentaci 

ošetřovatelské, nebude, podle našeho názoru, možné zajistit kontrolu 

dalšího ošetřovatelského postupu. Jestliže je v § 2 písm. c) vyhlášky 

uveden plán dalšího léčebného postupu, není tento postup v jiném 

ustanovení popsán ani definován.  

 

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 
„MHMP SCZ nadále trvá na uvedené zásadní připomínce a mimo již uvedené 

argumenty doplňuje, že se lze důvodně domnívat, že pokud existuje nějaká 

zvláštnost daná již tím, že se jedná o ošetřovatelskou péči, pak může a v daném 

případě by i měla existovat možnost zvláštního postupu.“. 

 

Připomínka nepřijata. 
Záznamy o ošetřovatelské péči musí podléhat stejným 

pravidlům jako záznamy o veškeré další zdravotní péči. 

Reálný obsah ošetřovatelské péče se též odvíjí od 

konkrétní situace a hypertrofovat požadavky na ni pouze 

následně odvádí pozornost zdravotnických pracovníků 

od pacienta k dokumentaci, či je zbytečně přetěžuje, jak 

toho jsme denně svědky ve zdravotnické praxi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 
MZ nespatřuje výhodu ve stanovení zvláštních požadavků na 

zdravotnickou dokumentaci, to je provádění zápisů do zdravotnické 

dokumentace, pro ošetřovatelkou péči. I pro ošetřovatelskou péči 

platí obecně vymezené požadavky na zdravotnickou dokumentaci, 

které je třeba adaptovat na potřeby zdravotní péče.   

 

 

 K bodu 39 (příloze č. 1 části 8 oddílu A): 

Doporučujeme za písmeno „A“ vložit slova „písm. a) bodu 1“. 

 

Připomínka přijata. 

Novelizační bod upraven. 

 K bodu 52 (příloze č. 2 čl. 7): 

Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V příloze č. 2 se čl. 7 

zrušuje.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: Doporučujeme vymezit ustanovení vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

vůči obecným předpisům v oblasti spisové služby, tj. zákonu č. 499/2004 

Připomínka nepřijata. 

 

Ustanovení čl. 7 navazuje na § 57 a násl. zákona o 

zdravotních službách. Jde tedy o vyjádření návaznosti na 

§ 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb. Účelem změny je 

usnadnění nakládání s převzatou zdravotnickou 

dokumentací krajským úřadem.  
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Sb. a vyhlášce č. 259/2012 Sb., aby se uvedené povinnosti vztahovaly 

jen na poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou veřejnoprávními 

původci podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. Povinnosti 

veřejnoprávních původců v oblasti uchování a vyřazování dokumentů 

jsou obecně upraveny zákonem č. 499/2004 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 

Sb. Návrh neuvádí žádné nové povinnosti nad rámec obecných 

ustanovení, proto je jeho znění, podle našeho názoru, pro veřejnoprávní 

původce nadbytečné a v některých případech svou specifickou úpravou 

působí poskytovatelům zdravotních služeb a archivům potíže. Za 

problematická považujeme 2 ustanovení v čl. 5 odst. 4 přílohy č. 2 

uvedené vyhlášky. První se týká příslušnosti poskytovatele zdravotních 

služeb k archivu, která je odlišná od § 3 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb. 

Návrh na vyřazení dokumentů se má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

zasílat archivu příslušnému podle sídla poskytovatele, popřípadě sídla 

jeho pracoviště. Tato teritoriální příslušnost je v zákoně č. 499/2004 Sb. 

vztažena pouze ke státním oblastním archivům. Národní archiv má 

odvozenou působnost podle rozsahu působnosti svých původců a např. 

archivy územních samosprávných celků mají stanovenou působnost na 

osoby zřízené nebo založené těmito územními samosprávnými celky bez 

ohledu na sídlo poskytovatelů zdravotních služeb. V případě městských 

nemocnic je tak návrh na vyřazení dokumentů zasílán státním oblastním 

archivům, ačkoli podle obecného předpisu tito původci přísluší archivům 

územních samosprávných celků. V důsledku tohoto rozdvojení musí 

konkrétní veřejnoprávní původci, na které tato záležitost doléhá, 

zohlednit oba uvedené postupy ve svých spisových řádech při vyřazování 

dokumentů. Současně tím pro archivy dochází k nesmyslnému dělení 

dokumentace 1 poskytovatele zdravotních služeb mezi 2 archivy, což 

ztěžuje provádění výběru a vyhledávání v uložené dokumentaci. Vynětí 

veřejnoprávních původců z působnosti tohoto ustanovení by, podle 

našeho názoru, dané potíže vyřešilo. Druhý problém se týká stanovení 

provedení výběru archiválií mimo skartační řízení, ačkoli v případě 

veřejnoprávních původců existuje obecná povinnost vyřazovat 

dokumenty ve skartačním řízení podle § 7 zákona č. 499/2004 Sb. Opět 

tito poskytovatelé zdravotních služeb musí zohlednit rozdílné postupy 

ve svých spisových řádech, aniž by rozdílný výkon vyřazování 

konkrétních dokumentů měl nějaké jasné opodstatnění. Rovněž si 

dovolujeme zdůraznit, že uvedené správní orgány ve vyhlášce č. 98/2012 
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Sb. jsou veřejnoprávními původci. 

 

 K bodům 55 (příloze č. 3 bodu 2) a 70 (příloze č. 3 bodu 14): 

Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „písmeno“ a slovo „textem“ 

nahradit slovem „písmenem“. 

 

Připomínka přijata. 

Novelizační bod upraven. 

 

 

 K bodu 64 (příloze č. 3 bodu 8 písm. f)): 

Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel 

vlády, za slova „kategorie A“ vložit normativní odkaz na jiný právní 

předpis (v podobě jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 

umožňujícího jeho jednoznačně určení) nebo nenormativní odkaz na jiný 

právní předpis (s použitím slov „jiný právní předpis“). 

 

Připomínka částečně přijata. 

 

Zde nejde o normativní odkaz, aby se použil čl. 45 odst. 

4. Legislativních pravidel vlády. V návaznosti na odst. 5 

pravidel uvádíme, že odkaz na poznámku pod čarou je 

uveden ve stávající vyhlášce. 

Poznámka pod čarou č. 14 je upravena tak, aby 

obsahovala platný právní předpis –viz doplnění § 2 

písm. f). 

 K bodu 65 (příloze č. 3 bodu 10 písm. a)): 

Doporučujeme, v souladu s čl. 57 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel 

vlády, slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a slova „nahrazuje textem“ 

nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

Připomínka přijata. 

Novelizační bod upraven. 

 K bodu 68 (příloze č. 3 bodu 11 písm. a)): 

Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 

nenormativní odkaz na jiný právní předpis doplnit odkazem na poznámku 

pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu. 

 

Připomínka nepřijata. 

 

Stávající odkaz považujeme za zcela dostačující. 

 K bodu 71 (příloze č. 3 bodu 15): 

Doporučujeme v první větě slovo „části“ nahradit slovem „bodu“ a ve 

druhé větě slovo „bod“ nahradit slovem „písmeno“ a slovo 

„pododstavce“ nahradit slovem „písmena“. 

 

Připomínka nepřijata. 

 

Pro lepší srozumitelnost návrhu vyhlášky bod 15 uveden 

v úplném novém znění. 

 

 

 K bodu 72 (příloze č. 3 bodům 17 a 18): 

Požadujeme v úvodním ustanovení slova „krajským úřadem“ nahradit 

slovy „správním orgánem“. 

 

Připomínka nepřijata. 

 

Jde o návaznost na věcně zvolené řešení vyjádřené 

v příloze č. 2 čl. 7. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: Oprávněným správním orgánem k udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb je podle § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), nejenom krajský úřad, ale i Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra).  

 

Doporučujeme: 

v souladu s čl. 58 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slova „V příloze č. 

3 se za bod 16 vkládají nové“ nahradit slovy „Na konci přílohy č. 3 se 

doplňují“, 

na konci textu doplnit tečku 

 K Čl. II 

 

K bodům 1 a 3: 

doporučujeme slova „vyhlášky č. 89/2012 Sb.“ nahradit slovy „vyhlášky 

č. 98/2012 Sb.“. 

 

Připomínka přijata. 

Chyba odstraněna. 

 Nad rámec návrhu vyhlášky 

 
1. Navrhujeme v § 5 odst. 1 za slovo „Poskytovatel“ vložit slova „, 

který současně není veřejnoprávním původcem ve smyslu jiného 

právního předpisu11),“ a současně poslední větu odstranit. 

2. Dále navrhujeme v § 7 doplnit nový odstavec 3, který zní: „Odstavce 

1 a 2 se nepoužijí na zdravotnickou dokumentaci vedenou 

veřejnoprávními původci ve smyslu jiného právního předpisu11).“ 

 

Odůvodnění: viz zásadní připomínka k bodu 52. 

 

Ad 1 

Připomínka nepřijata. 

 

 

Ad 2 

Připomínka nepřijata. 

 

Ustanovení § 7 stávající vyhlášky je přechodné 

ustanovení, proto ani nebylo zařazeno do platného znění 

vyhlášky s vyznačenými změnami. Přechodná 

ustanovení, která působí ve vztahu k právní úpravě 

obsažené v právním předpise, jehož jsou součástí, se 

nenovelizují. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 98/2012 Sb. má „vlastní“ přechodné ustanovení. Viz 

čl. II.  
Pardubický kr.  S vypořádáním souhlasí. 
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 Připomínka: 

Přechodná ustanovení 

1. Text věty druhé bodu 1. a celého bodu 3. čl. II návrhu vyhlášky 

(Přechodná ustanovení) doporučujeme pozměnit a doplnit takto:  

 Pokud u této zdravotnické dokumentace uplynula doba uchování určená 

podle § 5 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, a nebyly přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky zahájeny postupy za účelem posouzení její potřebnosti podle 

přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, lze potřebnost zdravotnické dokumentace 

posoudit podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky.  

 

3. Zdravotnickou dokumentaci nebo její část vedenou v listinné 

podobě vzniklou 

a) podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo 

b) přede dnem 1. dubna 2012  

 lze převést na dokument v elektronické podobě podle § 6 vyhlášky č. 

98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  

(Opakovaně chybně uvedené číslo vyhlášky a opakovaně chybějící slovo 

„účinnosti“.)      

Připomínka přijata. 

Chyba odstraněna. 

Ústecký kr.  S vypořádáním souhlasí. 

 1. K novelizačnímu bodu 22. 

V § 5 odstavec 4 zní: 

„(4) Pokud zdravotnická dokumentace, popřípadě její součásti, vedená o 

pacientovi jedním poskytovatelem svým zařazením nebo věcným 

obsahem podléhá několika lhůtám pro její uchování podle přílohy č. 3 k 

této vyhlášce, určí se doba uchování, den, od kterého se počítá běh této 

doby, a vyřazovací znak vždy podle nejdelší doby uchování. Jde-li o 

součásti zdravotnické dokumentace, které jsou jejími samostatnými 

částmi, lze určit dobu uchování, den, od kterého se počítá běh této doby, a 

vyřazovací znak pro každou samostatnou část zdravotnické dokumentace 

zvlášť.“. 

 

Navrhujeme zrušit větu: 

„Jde-li o součásti zdravotnické dokumentace, které jsou jejími 

Připomínka nepřijata. 
 

Cílem je snížit zátěž poskytovatelů. 
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samostatnými částmi, lze určit dobu uchování, den, od kterého se počítá 

běh této doby, a vyřazovací znak pro každou samostatnou část 

zdravotnické dokumentace zvlášť.“. 

 

Nové znění: 

„(4) Pokud zdravotnická dokumentace, popřípadě její součásti, 

vedená o pacientovi jedním poskytovatelem svým zařazením nebo 

věcným obsahem podléhá několika lhůtám pro její uchování podle 

přílohy č. 3 k této vyhlášce, určí se doba uchování, den, od kterého se 

počítá běh této doby, a vyřazovací znak vždy podle nejdelší doby 

uchování.“. 

 

Odůvodnění 

Z forenzních důvodů navrhujeme ponechat pouze první větu, v případě 

hospitalizace se pak už nedohledají výsledky komplementu, konziliární 

vyšetření, obrazová dokumentace apod. Vzhledem k tomu, že šetření 

stížností není časově omezeno, nebylo by je ani možné prošetřit. 

 

Tato připomínka je zásadní.    
 

 2. K novelizačnímu bodu 30.  

V příloze č. 1 se části 5 až 8 zrušují. 

 

Navrhujeme v příloze č. 1 části 5 až 8 ponechat. 

 

Odůvodnění 

Navrhujeme z forenzních důvodů a jako pomůcku pro poskytovatele 

ponechat původní znění všech dokumentů s poznámkou, že obsah 

dokumentů lze přizpůsobit podle charakteru poskytovaných zdravotních 

služeb. V zákoně o zdravotních službách jsou náležitosti nepřehledně 

roztříštěny v několika paragrafech. 

 

Tato připomínka je zásadní.    
 

Připomínka nepřijata. 

Uvedené instituty se v žádném případě neruší a jejich 

povinnost vyplývá ze zákona. Ruší se jednotná podoba 

záznamu. V případě informovaného souhlasu, 

negativního reversu a dříve vysloveného přání stojí 

dodržování práv pacientů rozhodně na reálné 

komunikaci a vyjadřování vůle pacienta, nikoli na 

záznamu. K reálnému omezování práv pacientů dochází 

nejčastěji právě tak, že je jim předložen „papír“ 

k podpisu, místo toho, aby jim byly řádně předány 

informace, pacient se mohl ptát, proběhl dialog mezi 

zdravotnickým pracovníkem a pacientem a pacient mohl 

jasně vyjádřit svoji vůli. Takové úkony se navíc liší 

nejen podle zdravotního stavu a zdravotního problému 

pacienta, ale také v návaznosti na další zdravotní obtíže 
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pacienta, jeho schopnost porozumět problematice apod. 

Vzhledem k tomu reálně nelze stanovit jednotnou 

strukturu zápisu pro všechny tyto situace. Cílem těchto 

změn je tedy podpořit naplnění práv pacientů, nikoli 

naopak. 

Pro případné soudní posouzení naplnění práv pacienta je 

mnohem podstatnější zjistit, zda se pacient dozvěděl 

reálně potřebné informace pro jeho rozhodnutí, nikoli to, 

zda v záznamu chybí některá, v daném případě zbytná, 

avšak vyhláškou předepsaná kolonka. 

 3. K novelizačnímu bodu 38. 

V příloze č. 1 se část 7 zrušuje.  

 

Navrhujeme ponechat písmeno c) 

 

11. DOKUMENTACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

 A. Záznam o ošetřovatelské péči obsahuje: 

a) ošetřovatelskou anamnézu pacienta a zhodnocení zdravotního 

stavu pacienta, 

b) ošetřovatelský plán, ve kterém se uvede: 

1. popis ošetřovatelského problému pacienta nebo stanovení 

ošetřovatelských diagnóz, 

2. stanovení předpokládaných ošetřovatelských činností a výkonů, 

včetně záznamu o jejich provedení a poučení pacienta; podle povahy 

ošetřovatelského výkonu se uvede též časový údaj o jeho provedení, 

3. hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče a průběžné změny v 

ošetřovatelském plánu, 

c) Průběžné záznamy o vývoji zdravotního stavu pacienta, o 

předání informací a poučení pacienta. 

) ošetřovatelskou propouštěcí nebo překladovou zprávu s 

doporučením k další ošetřovatelské péči, v níž se zejména uvedou 

souhrnné údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů; 

může obsahovat doporučení k dalším ošetřovatelským postupům; 

ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je 

předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického 

Připomínka nepřijata. 

Záznamy o ošetřovatelské péči musí podléhat stejným 

pravidlům jako záznamy o veškeré další zdravotní péči. 

Reálný obsah ošetřovatelské péče se též odvíjí od 

konkrétní situace a hypertrofovat požadavky na ni pouze 

následně odvádí pozornost zdravotnických pracovníků 

od pacienta k dokumentaci, či je zbytečně přetěžuje, jak 

toho jsme denně svědky v zdravotnické praxi. 
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zařízení nebo zařízení sociálních služeb. 

 B. Rozsah jednotlivých obsahových součástí záznamu o 

ošetřovatelské péči podle části A písmen a) až d) může poskytovatel 

zdravotních služeb přizpůsobit charakteru poskytované ošetřovatelské 

péče, zpravidla pokud celková doba jejího trvání u téhož pacienta 

nepřesahuje 3 dny. 

 

Odůvodnění 

Navrhujeme ponechat Přílohu č. 1 část 7 písm. c), neboť tyto záznamy 

pomáhají při šetření stížností, sporných událostí a údajů. Záznamy 

zdravotních sester jsou mnohdy přesnější než záznamy lékařů, neboť ony 

jsou také s pacienty v častějším kontaktu. Lékař pacienta vidí pouze při 

vizitě. Tento jeden bod nepovažujeme za zbytečný a nesmyslný. 

 

Tato připomínka je zásadní.    
 

 4. K novelizačnímu bodu 54.  

V příloze č. 3 bod 1 zní: 

 „1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem – S 

a) 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí 

pacienta v případě registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné 

praktické lékařství, 

b) 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí 

pacienta nebo 10 let od dosažení 19 let věku pacienta, v případě 

registrujícího poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 

c) 5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v 

případě registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékařství nebo v oboru 

gynekologie a porodnictví.“. 

 

Nové znění:  

1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem – S 

a) 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí 

pacienta v případě registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné 

praktické lékařství, 

b) 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí 

pacienta, nejpozději 10 let od dosažení 18 let věku pacienta, v případě 

registrujícího poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 

Připomínka nepřijata. 
 

Cílem je snížit zátěž poskytovatelů. 
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c) 10 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v 

případě registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékařství nebo v oboru 

gynekologie a porodnictví. 

 

Odůvodnění 

Navrhujeme z forenzních důvodů ponechat 10 let v oboru zubní lékařství 

nebo v oboru gynekologie a porodnictví. Zachování práva pacientů na 

možnost objektivního prošetření správnosti postupu při poskytování 

zdravotních služeb (protetická péče, chirurgické výkony v dutině ústní, 

gynekologické nádory, provádění gynekologické preventivní péče apod.). 

Ani šetření stížností není časově omezeno.  

 

Tato připomínka je doporučující.      
 

 5. K novelizačnímu bodu 71. 

V příloze č. 3 části 15 se slova „5 let“ nahrazují slovy „2 roky“.  

 

Navrhujeme ponechat původní znění. 

15. Žádanka – S 

a) 5 let od provedení vyšetření; týká se poskytovatele, který poskytl 

vyžádanou zdravotní službu, 

 

Odůvodnění 

Poskytovatel odpovídá za účelnost indikace při odesílání pojištěnce ke 

komplementárním a konziliárním vyšetřením. Odborný zdravotnický 

pracovník poskytující péči na základě vyžádání, navržení nebo 

předepsání ošetřujícím lékařem, je oprávněn vykázat zdravotní 

pojišťovně péči nejvýše v rozsahu požadavku ošetřujícího lékaře. Na 

základě výše uvedeného je nutné ponechat žádanky alespoň 5 let pro 

možnost revize archivní databáze ze strany zdravotních pojišťoven. Přes 

laboratoře protéká ohromné množství peněz a mělo by být ověřitelné, co 

bylo vyžádáno a co bylo vykázáno. Z forenzních důvodů – obrana 

poskytovatele a právo pacienta na prošetření. Ani šetření stížností není 

časově omezeno dvěma roky. U mnoha stížností právě žádanka pomohla 

objasnit správnost poskytnuté péče. Doba uchování žádanky a doba 

uchování výsledků vyšetření musí být stejná. 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Cílem je snížit zátěž poskytovatelů. 
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Tato připomínka je zásadní 

 

kr. Vysočina  Od připomínek ustupuje. 

 Připomínka k Čl. I: 

Navrhujeme v § 1 odst. 1 následující znění písmena a): 

„a) identifikační a kontaktní údaje poskytovatele, kterými jsou 

1. 1. jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele, 

2. 2. adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické 

osoby, 

3. 3. obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa 

místa podnikání v případě právnické osoby, 

4. 4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

5. 5. název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení 

poskytovatele takto členěno (dále jen „oddělení zdravotnického 

zařízení“), 

6.  4. telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně identifikátor 

datové schránky,“ 

 

Výše uvedená změna umožní snazší komunikaci mezi poskytovateli 

zdravotních služeb v případě pohybu pacienta mezi různými 

poskytovateli. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Nesouhlasíme s navrženými údaji jako povinnými. 

 

 
Doplnění vyjádření MZ: 
Zdravotnická dokumentace obsahuje informace o pacientovi, které 

prvotně slouží poskytování zdravotních služeb poskytovatelem, 

který ji o pacientovi vede. Není tedy účelné, aby součástí 

zdravotnické dokumentace byly požadované údaje povinně. 

Poskytovatel, pokud předává zdravotnickou dokumentaci, resp. její 

část (např. žádost o provedení vyšetření, zprávu o poskytnutých 

zdravotních službách), z logiky věci vyplývá, že zdravotnickou 

dokumentaci (její část) „vybaví“ náležitostmi nezbytnými pro 

zajištění vzájemné komunikace. 

 Připomínka k Čl. I bodu 11: 

Navrhujeme v § 1 odst. 2 písm. k) následující znění bodu 2: 

„2. čas zahájení a ukončení použití omezovacího prostředku, v případě, 

že jde o opakované použití omezovacích prostředků na základě stejné 

indikace, pak celková doba, po kterou byly prostředky, byť s 

přestávkami aplikovány,“ 

Původně navrhované znění považujeme za nedostačující, neboť 

nevypovídá o celkové době použití omezovacího prostředku. 

Navrhovanou změnou dojde ke zpřesnění informace. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

Připomínka nepřijata. 

 

Nevidíme důvod pro sčítání doby omezení. 

 
Doplnění vyjádření MZ: 
Podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. se do 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamenává každé 

použití omezovacího prostředku, včetně důvodu jeho použití. 

Předkladatel připomínky neuvádí účel sčítání použití omezovacího 

prostředku. Návrh na úpravu ustanovení je rovněž nejasný. Není 

zřejmé, v jakém časovém úseku by se opakované použití 

omezovacího prostředku sčítalo.  

Požadovaná úprava je nad rámec možností vyhlášky a v rozporu se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 16 (celkem 69) 

zmocněním. Zmocnění se nevztahuje na úpravu podrobností 

postupů při použití omezovacího prostředku (viz § § 69 zákona č. 

372/2011 Sb.). 

 Připomínka k Čl. I bodu 11: 

Navrhujeme v § 1 odst. 2 písm. k) následující znění bodu 3: 

„3. záznamy o průběžném hodnocení trvání důvodů použití 

omezovacího prostředku, nejméně jednou denně,“ 

Požadujeme jednoznačné vymezení časového úseku, ve kterém má 

proběhnout a být zaznamenáno použití omezovacích prostředků. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Pravidla pro záznamy nemohou určovat četnost 

vyhodnocení důvodů použití omezovacích prostředků. 

 
Doplnění vyjádření MZ: 
Požadované doplnění je v rozporu s § 39 odst. 3 písm. e) zákona č. 

372/2011 Sb. Podle uvedeného ustanovení se do zdravotnické 

dokumentace zaznamenává každé použití omezovacího prostředku, 

včetně důvodu jeho použití. Požadované doplnění nepřípustným 

způsobem omezuje zákonnou úpravu (na zaznamenání jednou 

denně – tedy „souhrnně“). 

 Připomínka k Čl. I bodu 11: 

Navrhujeme v § 1 odst. 2 písm. k) následující znění bodu 4: 

„4.  záznamy o průběžném hodnocení zdravotního stavu pacienta v 

průběhu omezení, nejméně jednou denně,“ 

Požadujeme jednoznačné vymezení časového úseku, ve kterém má 

proběhnout a být zaznamenáno hodnocení zdravotního stavu pacienta. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Pravidla pro záznamy nemohou určovat četnost 

vyhodnocení zdravotního stavu pacienta. 

 Připomínka k Čl. I bodu 20: 

Navrhujeme v § 3 vložit za odstavec 4 nové odstavce 5 a 6, které 

znějí: 

„(5) V případě zdravotnické dokumentace vedené v elektronické 

podobě, nahrazuje podpis jednoznačný identifikátor zdravotnického 

pracovníka generovaný informačním systémem (nemocničním, nebo 

ambulantním informačním systémem) spolu s datem a časem provedení 

zápisu z informačního systému. 

(6) Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v 

elektronické podobě zaručí: 

a) zabezpečení výpočetní techniky softwarovými a hardwarovými 

prostředky před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické 

dokumentaci a jednoznačnou identifikaci pracovníka, který s 

Připomínka nepřijata. 
 

Stávající obecné vymezení v sobě zahrnuje i možnost 

navrženou do odst. 5, netřeba tedy doplňovat. 

 

Požadavky uvedené v návrhu odst. 6 vyplývají 

z obecných předpisů pro ochranu osobních údajů. 
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dokumentací pracoval, 

b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci 

včetně jejich oprav, změn, mazání, ale i nahlížení.“ 

Navrhujeme doplnění uvedených odstavců, neboť současná právní úprava 

nespecifikuje práva a povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace 

v elektronické podobě. 

 Připomínka k Čl. I: 

Příloha č. 1 část 6. DOKUMENTACE POSKYTOVATELE 

ZDRAVONTICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY oddíl B- závěrečný text- 

„Záznam o výjezdu je předán cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, 

popřípadě pacientovi v listinné podobě, nedohodnou-li se na předání v 

elektronické podobě;(...)“ 

 

Navrhujeme upřesnit, zda je elektronickou podobou myšlena 

elektronická zdravotnická dokumentace, tj. se všemi náležitostmi 

včetně elektronického podpisu, nebo je jenom datový soubor s 

obsahem, jaký má mít záznam o výjezdu. 

Předávání dat elektronicky, ale bez elektronického podpisu, by bylo pro 

zdravotnickou záchrannou službu velmi prospěšné. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

1.  

Připomínka nepřijata. 
 

Záznam o výjezdu je součástí zdravotnické 

dokumentace, tedy z vyhlášky vyplývá, že se jedná o 

elektronickou zdravotnickou dokumentaci. 

 Připomínka k Čl. I: 

Navrhujeme v Příloze č. 1, část 8. PRŮVODNÍ LIST K PITVĚ, oddíl 

D, písm. e) bod 3. rektální teplota, nepovinné vyplňování tohoto 

údaje.  

Zdravotnická záchranná služba nemá možnost měřit rektální teplotu 

mrtvého těla. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

2.  

Připomínka přijata. 

Královéhradecký 

kr.  
S vypořádáním souhlasí. 

  K § 3 odst. 3.:  

Provedení zápisu do zdravotnické dokumentace zajistí a jeho 

správnost svým podpisem a uvedením svého jména a příjmení 

Připomínka nepřijata. 
 

Povinnost vyplývá z § 54 odst. 3 zákona o zdravotních 
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potvrdí zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který 

pacientovi poskytl zdravotní službu. 

Navrhujeme vložit spojení „a uvedením svého jména a příjmení“ – 

snadnější identifikace zdravotnického pracovníka, podpis bývá 

nečitelný. 

 

Zásadní připomínka 

 

službách. 

 K §5 odst. 1: 
Poskytovatel vede a uchovává zdravotnickou dokumentaci pro 

každého pacienta samostatně a v souladu se zásadami 

stanovenými v příloze č. 2 k této vyhlášce; zajišťuje posouzení 

potřebnosti zdravotnické dokumentace pro další poskytování 

zdravotních služeb (dále jen „posouzení potřebnosti“) pro účely 

jejího vyřazení a zničení nebo dalšího uchování. To platí obdobně 

pro příslušný správní orgán, který podle zákona o zdravotních 

službách převzal zdravotnickou dokumentaci. 

 

Navrhujeme vložit spojení „pro každého pacienta samostatně a,“ – 

(z kontrolní praxe se setkáváme se skutečností, že zdravotnická 

dokumentace je vedena formou vytisknutých záznamů za sebou 

přicházejících pacientů, tj. na jednom papíru o velikosti A4 jsou 

záznamy např. 5 pacientů, přičemž vedení zdravotnické 

dokumentace o každém pacientovi samostatně předpokládá i zákon 

č. 372/2011 Sb. např. § 57 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., § 95 

odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb.). 

 

Zásadní připomínka 

 

Připomínka nepřijata. 

 

Skutečnost, že zdravotnická dokumentace je vedena pro 

každého pacienta zvlášť (samostatně) stanoví § 53 

zákona o zdravotních službách. K tomu viz skutkovou 

podstatu správního deliktu podle § 117 odst. 3 písm. e) 

zákona. 

Moravskoslezský 

kr. 

 Na připomínkách trvá. 

 Příloha č. 2, část 5  
Navrhujeme ponechat bližší obsahové vymezení písemného 

souhlasu, avšak s uzpůsobením podle typu zdravotního výkonu a 

Připomínka nepřijata. 
 

Zřejmě jde o přílohu č. 1. 
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dalších konkrétních podmínek. 

 

Odůvodnění: 

Úplné vynechání písemného souhlasu z vyhlášky nepovažujeme za 

vhodné, úpravu v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 

znění pozdějších předpisů, považujeme za příliš obecnou. Bližší 

obsahové vymezení chápeme jako určitý návod pro konkrétní 

situace vyskytující se na jednotlivých úrovních poskytovatelů; 

skutečnost, že obsah některých záznamů by byl definován v zákoně 

a některé záznamy vyhláškou považujeme  za nekoncepční řešení. 

 

Zásadní připomínka 

Ruší se jednotná podoba záznamu. V případě 

informovaného souhlasu, negativního reversu a dříve 

vysloveného přání stojí dodržování práv pacientů 

rozhodně na reálné komunikaci a vyjadřování vůle 

pacienta, nikoli na záznamu. K reálnému omezování 

práv pacientů dochází nejčastěji právě tak, že je jim 

předložen „papír“ k podpisu, místo toho, aby jim byly 

řádně předány informace, pacient se mohl ptát, proběhl 

dialog mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem a 

pacient mohl jasně vyjádřit svoji vůli. Takové úkony se 

navíc liší nejen podle zdravotního stavu a zdravotního 

problému pacienta, ale také v návaznosti na další 

zdravotní obtíže pacienta, jeho schopnost porozumět 

problematice apod. Vzhledem k tomu reálně nelze 

stanovit jednotnou strukturu zápisu pro všechny tyto 

situace. Cílem těchto změn je tedy podpořit naplnění 

práv pacientů, nikoli naopak. 

  

 Příloha č. 2, část 6 
Navrhujeme ponechat bližší obsahové vymezení záznamu o 

odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers) s určitým 

uzpůsobením či redukcí nezbytných informací. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění 1. zásadní připomínky. Máme za to, že by vyhláška 

o zdravotnické dokumentaci měla upravovat nepodkročitelné 

minimum záznamů zvláštních případů, úprava v zákoně č. 372/2011 

Sb. je značně obecná, což může vést u poskytovatelů k nejistotě. 

 

Zásadní připomínka 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Viz vyjádření k předchozí připomínce. 

 Příloha č. 2, část 7  
Navrhujeme ponechat bližší obsahové vymezení záznamu o dříve 

vysloveném přání. 

Připomínka nepřijata. 
 

Viz vyjádření k úvodní připomínce. 
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Odůvodnění: 

Viz odůvodnění 2. zásadní připomínky. Úpravu tohoto institutu 

v zákoně č. 372/2011 Sb. na rozdíl   

od reversu považujeme za dostatečnou, avšak jeví se nám 

systematičtější, aby všechny tyto záznamy byly zahrnuty v jednom 

právním předpise. 

 

Zásadní připomínka 

 

 Příloha č. 2, část 11  
Navrhujeme ponechat bližší obsahové vymezení dokumentace 

ošetřovatelské péče. 

 

Odůvodnění: 

Máme za to, a i praxe krajského úřadu z absolvovaných kontrol 

ukázala, že dokumentaci ošetřovatelské péče je nezbytné vést 

samostatně a pečlivě, a to zejména u poskytovatelů typu LDN, 

poskytovatelů sociálních služeb apod. V návaznosti na to 

navrhujeme odstranění ošetřovatelského postupu z epikrízy [§ 1 

odst. 2 písm. b) a § 2 písm. c) vyhlášky]. Zachování bližšího 

vymezení ošetřovatelské dokumentace považujeme za zásadní. 

 

Zásadní připomínka 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Záznamy o ošetřovatelské péči musí podléhat stejným 

pravidlům jako záznamy o veškeré další zdravotní péči. 

Reálný obsah ošetřovatelské péče se též odvíjí od 

konkrétní situace a hypertrofovat požadavky na ni pouze 

následně odvádí pozornost zdravotnických pracovníků 

od pacienta k dokumentaci, či je zbytečně přetěžuje, jak 

toho jsme denně svědky v zdravotnické praxi. 

 

Viz též u obdobné připomínky hl. m. Prahy. 

 Příloha č. 3, část 8  
Navrhujeme ponechat bližší obsahové vymezení záznamu o 

souhlasu s poskytováním informací. 

 

Odůvodnění: 

Opět jako nekoncepční vnímáme, že by úprava tohoto institutu byla 

obsažena v právních předpisech různé právní síly. Pro jednodušší 

orientaci poskytovatelů považujeme za vhodné, aby byl i tento 

záznam obsažen ve vyhlášce upravující vedení zdravotnické 

Připomínka nepřijata. 

 

Viz vyjádření k úvodní připomínce. 
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dokumentace pro všechny nastalé situace (revers, dříve vyslovené 

přání, apod.). Proti určitému zjednodušení nemáme připomínky 

 

Zásadní připomínka 
Ministr a předs. 

Legislativní rady 

vlády  

 S vypořádáním souhlasí.  

 Úvod 

 

Článek 25 Úmluvy o ochraně práv osob se zdravotním postižním 

stanoví, že osoby se zdravotním postižením mají právo na dosažení 

nejvyšší možné úrovně zdraví bez diskriminace a na přístup ke 

zdravotním službám ve stejném rozsahu a kvalitě jako ostatní 

občané. Tento požadavek je mimo jiné promítnut do opatření 11.2 

Národního plánu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020. Obsahem tohoto opatření je úkol 

pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci novely vyhlášky č. 98/2012 

Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, 

doplnit mezi povinné náležitosti zdravotnické dokumentace 

informaci o nezbytných kompenzačních pomůckách, které pacient 

používá, a o formách komunikace, které pacient se sluchovým 

postižením, kombinovaným sluchovým a zrakovým, preferuje. 

 

Připomínka přijata. 

 

Viz níže. 

 Připomínky 

 

Do Čl. I navrhujeme vložit novelizační bod č. 4, který zní: 

 

„V § 1 odst. 1 se vkládá nové písm. d), které zní:  

 

„ d) informace o formách komunikace, které pacient se sluchovým 

postižením, případně kombinovaným sluchovým a zrakovým 

postižením, preferuje, o nezbytných zvláštních pomůckách, které 

pacient používá“ 

 

Připomínka přijata. 

 

 

 
Do § 1 odst. 1 vloženo nové písmeno k). 
 
„k) u pacienta se zdravotním postižením informace o 

nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě 

zvláštních pomůckách, které pacient používá, a jde-li o 

pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným 

sluchovým a zrakovým postižením, též informace o 
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Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).“ 

 

Odůvodnění 

 

Efektivní komunikace mezi pacientem a zdravotnickým 

personálem je jedním ze základních předpokladů pro účelné 

vyšetření, ošetření, stanovení diagnózy i pro seznámení pacienta 

s léčebnými postupy. Při předávání informací je nezbytné, aby 

pacient veškerým sdělením náležitě porozuměl. V případě osob se 

sluchovým, případně kombinovaným postižením, však nalezení 

vhodné metody komunikace nebývá jednoduché. Údaj o 

preferované formě komunikace s pacientem se sluchovým 

postižením či s poruchou komunikace, by proto měl být obsažen 

mezi základními údaji zdravotnické dokumentace. Jen tak mohou 

být eliminovány problémy a nejasnosti mezi zdravotnickým 

personálem a pacientem s tímto zdravotním postižením. 

 

Zvláštní (kompenzační) pomůcky pomáhají nahradit tělesné 

funkce, které v důsledku úrazu, nemoci nebo zdravotního postižení 

optimálně nefungují, a to zejména tělesně a smyslově postižením. 

Jejich cílem je zvýšení komfortu pacienta a snaha o dosažení 

maximální možné míry samostatnosti. Je proto vhodné, aby 

informace o pacientem používaných nezbytných zvláštních 

pomůckách byly součástí zdravotnické dokumentace. 

 

 

formách komunikace, které pacient preferuje.“. 
 

ÚV – odbor 

kompatibility 

 S vypořádáním souhlasí. 

 Po stránce formální: 

 

Předkladatel s níže uvedenými výhradami splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

ad 1a Připomínka přijata 

 

Viz vyjádření níže u připomínky k příloze č. 3 bod 8 písm. 

f) a též připomínka SÚJB. 
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členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

1. 

a.S ohledem na ustanovení čl. 48 odst. 1 větu druhou směrnice 

2013/59/Euratom (podle které se zdravotnická dokumentace každého 

pracovníka kategorie A uchovává až do doby, kdy osoba dosáhla nebo by 

dosáhla věku 75 let, v každém případě však po dobu alespoň 30 let po 

ukončení pracovní činností spojené s vystavením ionizujícímu záření) je 

nutné jako transpoziční vykázat úpravu v bodě 64 návrhu (doplnit 

podtržení, celex, rozdílovou tabulku). Rovněž je nutné k návrhu přiložit 

srovnávací tabulku (dále jen „ST“) ke směrnici 2013/59/Euratom. K bodu 

64 viz i připomínku v části stanoviska Po stránce materiální. 

 

b.Jako částečná transpozice čl. 48 směrnice 2013/59/Euratom je ve ST 

k této směrnici vykázán i čl. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce. Uvedená právní 

úprava (konkrétně čl. 3 odst. 3) je dotčena bodem 46 návrhu. Mezi čl. 3 

přílohy č. 2 k vyhlášce na jedné straně a čl. 48 směrnice 2013/59/Euratom 

na straně druhé nevidíme souvislost, která by zdůvodňovala vykazování 

čl. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce jako transpozici čl. 48 směrnice. Proto 

doporučujeme ze ST ke směrnici 2013/59/Euratom z příslušného místa u 

čl. 48 ustanovení čl. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce vypustit. Nesouhlasí-li 

předkladatel s tímto postupem, upozorňujeme, že v tom případě je nutné, 

aby během vypořádání připomínek zdůvodnit svůj postoj a do 

předkládaného materiálu doplnil výkaznictví s ohledem na bod 46 návrhu 

(tento bod by v tom případě měnil transpoziční úpravu). 

 

2. 

V obecné části odůvodnění předkladatel konstatuje: „(N)ávrh vyhlášky 

nezakládá žádný nový sběr osobních údajů nad dosavadní rozsah.“ (bod 7 

obecné části, str. 12). Rovněž konstatuje: „(V)yhláška o zdravotnické 

dokumentaci 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.“ (bod 3. 

obecné části, str. 11). Nutno konstatovat, že jde o chybná tvrzení.  

 

Za osobní údaje je nutno v souladu s čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES 

resp. čl. 4 bodu 1) nařízení (EU) 2016/679 považovat veškeré informace o 

Ad 2b Připomínka přijata. 

MZ též nevidí souvislost mezi čl. 48 směrnice 

2013/59/Euratom a čl. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

a není mu známo, z jakých důvodů SÚJB tento postup pro 

prokázání transpozice zvolil. 

 

 

 

Pozn.: Transpozice čl. 48 EURATOMu byla prokázána 

věcně příslušným SÚJB vyhláškou č. 422/2016 Sb., o 

radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

(§ 37) a vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel 

a postupů při lékařském ozáření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 Připomínka přijata. 

 

Odůvodnění doplněno. 
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identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Proto je nutné za 

osobní údaje, a to navíc za osobní údaje, kterých navrhované zpracování 

je oproti stávajícími režimu alespoň zčásti nové, považovat např. 

kontaktní údaje podle § 1 odst. 1 písm. b) bod 4.), informace podle o 

průběhu poskytování zdravotní péče podle § 1 odst. 2 písm. b) 

(předkladatel sám uvádí, že pojem „poskytování zdravotních služeb“ je 

širší, než stávající úpravou použitý pojem „léčení“), datum provedení 

očkovaní a identifikace poskytovatele, který provedl očkování (§ 1 odst. 2 

písm. h)), informace o tom, kdy byl zákonný zástupce pacienta 

s omezenou svéprávností nebo nezletilého pacienta informován o použití 

omezujících prostředků (§ 1 odst. 2 písm. k) bod 8.), informace o průběhu 

a ukončení poskytování zdravotních služeb (§ 2 písm. b)), nebo 

anamnestické údaje podle písm. d) oddílu B bodu 6 přílohy č. 1 

k vyhlášce. Platí, že zpracování těchto údajů musí především vyhovět 

požadavkům čl. 6 až 8 směrnice 95/46/ES resp. čl. 5, 6 a 9 nařízení (EU) 

2016/679. Taktéž úprava uchovávání osobních údajů (které se návrh také 

dotýká) musí respektovat čl. 6 odst. 1 písm. e) směrnice 95/46/ES resp. 

čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 (tzv. „omezení uložení“). 

 

S ohledem na výše uvedené je proto nutné doplnit odůvodnění návrhu o 

řádné zhodnocení souladu návrhu se směrnicí 95/46/ES a především pak 

s nařízením 2016/679, které ode dne 25. května 2018 uvedenou směrnici 

nahradí. 

 
 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu se dotýkají následující předpisy EU: 

 čl. 48 odst. 1 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  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 

října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
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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). 

  
 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 64 (příloha č. 3 bod 8 písm. f)): 

 

Ustanovení přílohy č. 3 bodu 8 písm. f) požadujeme uvést do souladu 

s čl. 48 odst. 1 směrnice 2013/59/Euratom. Podle tohoto ustanovení 

směrnice se zdravotnická dokumentace každého pracovníka kategorie A 

„uchovává až do doby, kdy osoba dosáhla nebo by dosáhla věku 75 let, 

v každém případě však po dobu alespoň 30 let po ukončení pracovní 

činností spojené s vystavením ionizujícímu záření“. S tím není v souladu 

ani nově navrhované, ani stávající znění dotčeného ustanovení vyhlášky. 

Nově navrhované znění opomíjí lhůtu „do doby, kdy osoba dosáhla nebo 

by dosáhla věku 75 let“ zcela, stávající znění s ní není v souladu, pokud 

jde o požadavek „nebo by dosáhla věku 75 let“. 

 

Závěr: 

Po zapracování výše uvedených připomínek bude možné 

návrh hodnotit jako slučitelný s právem EU.  

 

Formální nedostatky je nutné napravit.   

 

Připomínka přijata. 

Opraveno. 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

 
 

 K návětí § 1 odst. 1 a bodu 5 návrhu: 

 

Jelikož ve svém bodě 5 návrh stanoví mj. nové znění písmena g) § 1 odst. 

1 vyhlášky, dojde přijetím návrhu k vypuštění informací „o zdravotním 

stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a 

o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem 

pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb“ ze seznamu 

údajů, které má podle § 1 odst. 1 vyhlášky obsahovat zdravotnická 

dokumentace. Předkladatel k tomu ve zvláštní části odůvodnění uvádí, že 

Připomínka přijata. 
 

Opraveno. 
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„se vypouští zbytečná obecná ustanovení, která pouze kopírují slova 

zákona o zdravotních službách – viz § 53 odst. 2 písm. d), a která jsou 

správně vyhláškou rozvedena v § 1 odst. 2“.  

 

V této souvislosti upozorňujeme na znění návětí § 1 odst. 1: 

„Zdravotnická dokumentace … obsahuje údaje o zdravotním stavu…, a 

to …“. Pokud tedy předkladatel hodlá údaje o zdravotním stavu vypustit 

ze seznamu v § 1 odst. 1, je nutné tomu také přizpůsobit návětí. Stanoví-li 

některé údaje, jež má zdravotnická dokumentace obsahovat, již zákon, je 

více než vhodné v návětí § 1 odst. 1 nepřímo na tyto zákonem upravené 

údaje odkázat, např. formulací: „Vedle údajů stanovených zákonem 

zdravotnická dokumentace …obsahuje…“. 

 

V neposlední řadě však chceme upozornit předkladatele, že na základě § 

120 ve spojení s § 69 zákona o zdravotních službách má předkladatel 

vyhláškou mj. stanovit „rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta 

…vedených ve zdravotnické dokumentaci pacienta“ a je tedy povinností 

předkladatele toto zákonné zmocnění naplnit. Lze mít pochybnosti, zda 

po nahrazení stávajícího § 1 odst. 1 písm. g) bude uvedené zmocnění i 

nadále naplněno. 

 

 K bodu 30 návrhu (příloha č. 1 části 5 až 8): 

 

Z ustanovení § 69 zákona o zdravotních službách mj. vyplývá, že 

prováděcí právní předpis stanoví náležitosti zdravotnické dokumentace a 

obsah částí zdravotnické dokumentace.  

Důsledkem novelizačního bodu 30 návrhu bude, že vyhláška již nadále 

nebude upravovat obsah tak podstatných částí zdravotnické dokumentace, 

jako jsou písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, záznam o 

odmítnutí zdravotních služeb (revers), záznam o dříve vysloveném přání, 

záznam o souhlasu s poskytováním informací. Budou platit pouze 

požadavky zákona o zdravotních službách. V této souvislosti je však více 

než sporné, zda bude i po přijetí návrhu naplněno zmocnění podle § 69 

písm. b) zákona o zdravotních službách. 

 

 

Připomínka nepřijata. 

Zákonodárce dává Ministerstvu zdravotnictví oprávnění 

u těch částí zdravotnické dokumentace, u kterých to 

vyhodnotí jako přínosné, stanovit obsahové náležitosti. 

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo, že reálně jsou 

zmíněné instituty v individuálních případech tak odlišné, 

a to zcela v mezích práva, že není na místě 

„zglajchšaltovat“ náležitosti jejich záznamů, neboť by to 

nebylo ku prospěchu věci. 

Ministerstvo vnitra  S vypořádáním souhlasí. 
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 K čl. I bodu 21 a 22 – k § 5 odst. 1: 

 V souvislosti se zamýšlenou novelizací ustanovení § 5 

požadujeme vložit nový novelizační bod, kterým bude na konci odstavce 

1 doplněna věta: „Poskytovatel, který předal zdravotnickou dokumentaci 

správnímu orgánu, zajistí funkčnost systému elektronické zdravotnické 

dokumentace po celou povinnou dobu uložení zdravotnické dokumentace 

u správního orgánu.“. 

 Bez této povinnosti poskytovatele (pokud poskytovatel nevede 

elektronickou zdravotnickou dokumentaci v souladu s Národním 

standardem pro elektronické systémy spisové služby) nejsou správní 

orgány schopny dostát povinnostem při poskytování služeb jim 

stanovených vyhláškou. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Připomínka nepřijata. 

 

Vyhláškou nelze zakládat povinnosti. Viz § 55 písm. i) 

zákona o zdravotních službách. 

 

Vedle toho, navrhovaná povinnost řeší pouze případy 

předání zdravotnické dokumentace poskytovatelem, 

neřeší případy, kdy správní úřad přebírá zdravotnickou 

dokumentaci sám (např. § 57 odst. 3 zákona o 

zdravotních službách). 

 

 Doporučující připomínky  

 Obecně: 

 Považujeme za vhodné upozornit na trvající záměr eliminovat 

přidělování rodného čísla. Projevem tohoto záměru je mj. zakotvení tzv. 

agendového identifikátoru fyzické osoby, který je upraven zákonem č. 

111/2009 Sb., o základních registrech, jakož i ukončení zápisu údaje o 

rodném čísle do občanského průkazu zakotvené v zákoně č. 328/1999 

Sb., o občanských průkazech (přechodná ustanovení zavedena zákonem 

č. 424/2010 Sb. Čl. IX). Zejména s ohledem na skutečnost, že je rodné 

číslo univerzálním významovým identifikátorem, lze jeho užívání 

považovat též za nesouladné s požadavkem na zpracování osobních údajů 

jen v rozsahu a způsobem nezbytným pro dosažení konkrétního účelu 

zpracování (zásada de minimis), kdy tento požadavek je zakotven 

nejnověji v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 Doporučujeme, aby používání rodného čísla bylo eliminováno 

rovněž v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vedením 

zdravotnické dokumentace a aby byly provedeny odpovídající změny v 

příslušných právních předpisech upravujících poskytování zdravotních 

služeb. Považujeme za vhodné, aby číslo pojištěnce veřejného 

zdravotního pojištění bylo zakotveno primárně jako bezvýznamový 

identifikátor s tím, že rodné číslo by bylo používáno jako číslo pojištěnce 

Připomínka nepřijata. 
 

V současnosti nejsou připravena návazná opatření, která 

by tuto změnu umožňovala. Ministerstvo zdravotnictví 

však jednoznačně s těmito změnami do budoucna počítá 

a pracuje na příslušných změnách právních předpisů. 
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veřejného zdravotního pojištění jen v případě, není-li klient zdravotních 

služeb pojištěncem. 

 

 K čl. I bodu 23 – k § 6: 

 Doporučujeme rovněž stanovit povinnost, aby u dokumentů v 

elektronické podobě, které vznikly převedením z listinné podoby, bylo 

zajištěno jejich bezpečné a důvěryhodné uložení po celou stanovenou 

dobu pro jejich uchování, a to vzhledem k možnosti vyjádřené v odstavci 

3 navrhovaného znění § 6, kdy je možné dokument v listinné podobě, 

který poskytovatel převedl na dokument v elektronické podobě, zničit. 

Považujeme za nežádoucí, aby dokumenty typu zdravotní dokumentace 

byly uloženy v prostředí, které neposkytuje dostatečnou „odolnost“ proti 

selhání výpočetní techniky (například riziko selhání pevného disku, 

pokud by elektronická dokumentace byla uložena pouze na tomto 

jediném pevném disku). Dále se domníváme, že věrohodnost původu 

dokumentu, neporušitelnost obsahu a čitelnost dokumentu by měly být 

zajištěny po celou dobu uchování. 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Dokumenty převedené z listinné do elektronické podoby 

se stanou součástí zdravotnické dokumentace vedené 

v elektronické podobě a uplatní se na ně zejm. ust. § 54 

a 55 zákona o zdravotních službách. 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 
 

 K čl. I bodu 53 – k příloze č. 3: 

 Doporučujeme slovo „Společné“ nahradit slovem „Společná“, jak 

je ostatně naznačeno i v materiálu obsahujícím platné znění vyhlášky 

s vyznačením navrhovaných změn. 

 

Připomínka přijata 

 

Novelizační bod upraven. 

 K čl. I bodu 59 a 60 – k příloze č. 3 bodu 5: 

 S ohledem na obsahovou návaznost navrhujeme novelizační body 

59 a 60 spojit. 

 

Připomínka nepřijata 

 

S ohledem na srozumitelnost a přehlednost 

novelizačních bodů nepovažujeme jejich spojení za 

vhodné. 

  

K čl. I bodu 65 – k příloze č. 3 bodu 10 písm. a): 

 Dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 

formulaci „text … se nahrazuje textem … “ nahradit formulací „slova … 

se nahrazují slovy … “. 

 

Připomínka přijata 

 

Novelizační bod upraven. 
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 K čl. I bodu 71 – k příloze č. 3 bodu 15: 

 Doporučujeme novelizační bod 71 uvést do souladu 

s novelizačním bodem 59 ve spojení s bodem 60. Úvodní část 

předmětného bodu by pak měla znít: „V příloze č. 3 bodu 15 se slova 

„5 let“ nahrazují slovy „2 roky“, dosavadní text se označuje jako 

písmeno a), na konci písmene a) se doplňuje čárka a doplňují se písmena 

b) a c), která znějí:“. 

 

Připomínka nepřijata 

 

S ohledem na srozumitelnost a přehlednost 

novelizačního bodů nepovažujeme navrhovanou úpravu 

za vhodnou. 

 K čl. I bodu 72 – k příloze č. 3 bodům 17 a 18: 

 Navrhujeme slova „za bod 16 vkládají nové“ nahradit slovem 

„doplňují“, viz čl. 58 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Připomínka nepřijata 

Máme za to, že nejde o případ podle čl. 58 odst. 3 

pravidel, ale o případ podle § 58 odst. 2 LPV. 

 K čl. II bodu – k přechodným ustanovením bodům 1 a 3: 

 Upozorňujeme na zjevný překlep v 1. a 3. bodě přechodných 

ustanovení, která odkazují na vyhlášku č. 89/2012 Sb., správně se jedná o 

vyhlášku č. 98/2012 Sb. 

 Dále navrhujeme v závěrečné části bodu 1 za slovo „nabytí“ 

vložit chybějící slovo „účinnosti“. 

 

Připomínka přijata 

 

Překlep opraven. 

  

K čl. III – k účinnosti: 

 Navrhujeme za slovo „ustanovení“ vložit text „čl. I“ dle čl. 53 

odst. 1 písm. c) bodu 2 Legislativních pravidel vlády.  

 

Připomínka přijata. 

 

Text upraven. 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 
 Vypořádání vzato na vědomí. 

 1. 1) K bodu 5 – k § 1 odst. 1 nově navrhovanému písm. g)  

Z textu vypadla povinnost ve zdravotnické dokumentaci vést údaj 

o „průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a dalších 

významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta při 

poskytování zdravotních služeb“, což je podstatný údaj pro pacienta, 

který by měl být zachován. Je to odůvodněno tím, že je text uveden v § 

53 odst. 2 písmeno d). Je s podivem, že údaje potřebné pro pacienta jsou 

jak v zákoně, tak v předkládaném prováděcím předpise. Je zde obava, jak 

budou zdravotnická zařízení vnímat oba texty. Samostatné požadavky 

na dokumentaci by neměly být obsaženy ve dvou právních 

předpisech.  Povede to k otazníkům a nedostatkům v praxi.  
 

Připomínka přijata. 

 

Text upraven. 
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 2. 2) V novelizačním bodu 23, § 6 se vypouští pravidlo v elektronické 

dokumentaci uvést „elektronický podpis“ s tím, že postačí „identifikační 

údaje zdravotnického pracovníka“, jak uvádí § 54 odst. 3 písm. b) 

zákona. Vzhledem k nezbytnosti zajistit, aby zápisy či výmazy ze 

zdravotnické dokumentace byly jednoznačně personifikovány, není 

zřejmé, jak se text zákona v praxi bude naplňovat. Proto do doby 

zakotvení nezpochybnitelného údaje o tom, kdo zápis provedl (dosud 

v právní praxi je to vlastnoruční podpis nebo „elektronický podpis“ a nic 

jiného se jako důkaz nepřipouští), navrhujeme, aby zůstal stávající text 

§ 6 odst. 1. 
 

Připomínka nepřijata. 
 

Zákonný požadavek na identifikaci osoby provádějící 

elektronický zápis je jednoznačný a je zcela na 

poskytovateli, jaké technické prostředky k splnění této 

povinnosti použije. 

 3) K nově navrženému § 6 odst. 1 sdělujeme, že  

1. není ústavně konformní zavádět ve vyhlášce velmi administrativně 

a finančně náročné převádění listinné podoby zdravotnické 

dokumentace na elektronickou. Není analýza ekonomických dopadů 

na zdravotnická zařízení ani zakotvena verifikace pacienta o 

správnosti takovéto digitalizace. Pokud se takové pravidlo přijme, bude 

z důvodu, že je uvedeno v podzákonném předpise v rozporu s naším 

ústavním pořádkem. Tak zásadní zásah do dokumentace pacienta může 

být proveden pouze zákonem a po důkladné analýze dopadů. 

2. Bohužel jsme svědky u dlouhodobých pacientů v zařízeních, která 

digitalizaci již provádějí bez právního podkladu, že se listinná karta 

s jejich  dokumentací ztenčila na jeden průvodní list k dalšímu ošetření. 

Zbytek dokumentace po 12-ti letém ošetřování je „patrně“ u lékaře 

v počítači, není jisto, zda ten, kdo konverzi provedl, digitalizoval vše 

a pacient je odkázán na toho, kdo prováděl konverzi a následně libovůli 

lékaře, aby ve stísněném čase žádal o kopii dokumentace, aby se mohl 

přesvědčit o zdravotnických úkonech. Když požádá o nahlédnutí do 

počítače, může to lékař nelibě nést.  

3. Proto je nevhodné ve vyhlášce zavést povinnost nebo i jen možnost 

digitalizovat dosavadní listinné dokumenty o zdravotním stavu 

pacienta. 

4. Vedení elektronické dokumentace dosud není vyhodnoceno, jak bude 

vyhovovat pacientům, v jejichž prospěch se to nepochybně děje. Je též 

třeba se zabývat tím, jak bude takováto digitalizace dokumentace 

chráněna před únikem dat z pohledu Nařízení o GDPR, jaké náklady 

to s sebou ponese a jak se v tomto prostředí bude mít šanci 

Připomínka nepřijata 

 

Vyhláška nikoho k ničemu nenutí, avšak dává možnost 

takto postupovat, což je z praxe požadováno. 

Není zřejmé, z čeho vychází argument o nesouladu 

s ústavou. 

Pravidla pro vedení dokumentace v tomto jsou jasná a 

jejich případné nedodržování je druhá věc. 

Dokumentace v elektronické podobě se vede již dlouhá 

léta a takový postup není nikterak v nesouladu s GDPR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 31 (celkem 69) 

pohybovat pacient a hájit svá práva a získávat podklady pro své další 

uvažování co dál. Základní cíl je, co za doklad bude  pro pacienta 

dostupnější a to po každém ošetření. Navrhovaná digitalizace jen donutí 

lékaře, aby vynaložili další prostředky na to, co mají zavřeno v šuplíkách.    

5.V § 6  odst. 2 se zakotvuje povinnost kvalifikované elektronické 

pečetě a elektronického razítka, což u zápisu v elektronické podobě 

není požadováno a to je třeba dát do souladu a požadovat stejnou 

verifikaci u každého záznamu ve zdravotní kartě pacienta. 
 

 K příloze č. 1 bodu 4 – Informace o ukončení péče – propouštěcí zpráva: 

K části A bodu 5 – 

 navrhujeme ponechat stávající znění, které je pro pacienty jasnější, 

co s jeho tělem bylo provedeno. Nepostačí konstatace o informacích, jež 

jsou významné pro další poskytování zdravotnických služeb, tedy pro 

lékaře. Informace pro obě strany – pacienta i následnou péči musí být 

stejně vypovídající. Proto je lépe ponechat stávající text bodu 5. Nelze 

souhlasit s důvodovou zprávou, že jen podstatné úkony se zapisují - kdo 

rozhodne co podstatné je a není pro pacienta? 
 

Připomínka nepřijata.  
 

Zdravotnická dokumentace nemůže obsahovat každý 

nevýznamný detail. Vedou ji zdravotničtí pracovníci a ti 

musí především poskytovat zdravotní služby, proto je 

zcela na místě vyžadovat zaznamenání pouze informací 

podstatných pro účel vedení zdravotnické dokumentace. 

 4) K příloze č. 2 k čl. 1 odst. 2. Vyřazování zdravotnické dokumentace by 

nemělo proběhnout, dokud pacient žije, to je možné prověřit s registrem 

osob. Proto i další lhůty by tomuto pravidlu měly odpovídat.  Jde totiž o 

cíl, aby pacient měl jistotu návaznosti předchozích úkonů, zejména na 

odborných pracovištích. 
 

Připomínka nepřijata. 
 

Požadavek na uchovávání každého zápisu minimálně po 

dobu života pacienta je neodůvodněný a byl by velmi 

zatěžující pro poskytovatele. 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 Od připomínky k pracovně lékařským službám ustupuje a se 

zapracováním pasáže v § 5 odst. 1 písm. f) týkající se 

informování o způsobu zajištění následné péče souhlasí. 

 K bodu 5 - § 1 písm. f) 

V návaznosti na § 53 odst. 2 písm. e) a g) zákona č. 372/2011 Sb. a § 47 

odst. 2 téhož zákona žádáme upravit novelizační bod a doplnit § 1 písm. 

f) takto:  

 

„5. V 1 odst. 1 písmena f) až h) znějí: 

„f) případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí 

pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně 

informace o způsobu zajištění následné péče a způsobu ověření jejího 

Připomínka přijata. 

 

Text ustanovení byl doplněn. 
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zajištění, přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho 

přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo úmrtí 

pacienta,……“.“ 

 

Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že v  praxi dochází k 

nesprávné aplikaci ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., když 

informace pacienta, že má zajištěnu následnou péči z řad rodinných 

příslušníků, není ověřena. Tato informace se často nezakládá na pravdě. 

Situace bývá také pacientem značně podhodnocena, čímž se významně 

zvyšuje nejenom riziko zhoršení zdravotního stavu, ale také se velmi 

významným způsobem zvyšuje riziko sociální izolace a sociálního 

vyloučení. V mnoha případech také dochází k nerespektování povinnosti 

 včasného vyrozumění osoby nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností/MHMP. Uvedené subjekty jsou informovány až ve chvíli, kdy 

je pacient již propouštěn ze zdravotnického zařízení nebo když je pacient 

vysazen na ohlašovně. Dochází tak k situaci, že mu není zajištěna péče a 

ta není zajištěna ani v rámci sociálních služeb poskytovaných ve 

zdravotnickém zařízení, které jsou určeny osobám, které již nevyžadují 

ústavní zdravotní péči. Pacienti/klienti nejsou v dané chvíli vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou tak být propouštěny ze zdravotnického zařízení ústavní 

péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou 

fyzickou osobou nebo prostřednictvím ambulantních sociálních služeb 

anebo pobytových sociálních služeb. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 K bodu 63 – příloha č. 3, bod 8 – Pracovnělékařské služby 

Požadujeme, aby lékařská dokumentace u poskytovatelů 

pracovnělékařských služeb byla uchovávaná po celou dobu, po 

kterou může trvat právo na poskytování náhrady škody a 

nemajetkové újmy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění zákona č. 205/2015 Sb. Pracovněprávní vztah, od kterého se právo 

na náhradu škody a nemajetkové újmy odvíjí, může v zásadě vzniknout 

dosažením 15 let věku. Od této doby mohou tato práva vzniknout, neboť  

také od této doby může dojít ke vzniku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání.  

Připomínka nepřijata. 

 

Doby uchovávání jsou dostatečně dlouhé a shodně jako 

v jiných oblastech nekopírují promlčecí doby. Opak by 

znamenal neúměrnou zátěž pro poskytovatele. 
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Právo na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a 

právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

trvá, nedojde-li ke změně poměrů,  do konce měsíce, v němž 

zaměstnanec dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu. 

Právo na bolest a ztížení společenského uplatnění, právo na věcnou 

škodu a právo na účelně vynaložené náklady spojené s léčením,  trvá 

v zásadě do konce života poškozeného. 

Výše uvedeným skutečnostem by proto měla odpovídat  i doba, po 

kterou by měla být předmětná dokumentace uchovávána, neboť od 

ní jsou práva na náhradu škody a nemajetkové újmy odvislá. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ministerstvo 

financí 

 S vypořádáním souhlasí. 

 1. K bodu 53:  
ve větě: "Je-li v této příloze uvedeno u jednoho druhu zdravotnické 

dokumentace vícero dnů, od kterých se počítá běh doby uchovávání, 

použije se TEN, který..." - slovo "ten" nahradit slovem "den" 

 

Připomínka přijata. 
 

Text je upraven ještě šířeji, než je navrhováno. 

 2. K Čl. II Přechodná ustanovení 

V textu bodů 1. a 3. je překlep v čísle vyhlášky - namísto č. 98/2012 Sb. 

je uvedeno 89/2012 Sb. Text bodu 3 doporučujeme upravit tak, aby na 

konci neobsahoval neoznačený text (tzv. závětí). Podle našeho názoru 

zde není nezbytné členění pomocí písmen a lze celé toto ustanovení 

uvést jako souvislý text. 

 

Připomínka přijata. 

Přechodné ustanovení upraveno. 

 3. K Čl.III Účinnost 

Nabytí účinnosti doporučujeme stanovit konkrétními daty (při zachování 

potřebné legisvakance). Tento způsob považujeme za přehlednější a 

uživatelsky přívětivější. 

 

Připomínka přijata. 

Nabytí účinnosti bude stanoveno pevným datem a 

upřesněno v návaznosti na časový průběh zbývajícího 

legislativního procesu. 

 4. K bodu č. 4 

Domníváme se, že návrh na zrušení otisku razítka a zrušení povinnosti 

opatřit každý zápis podpisem zdravotnického pracovníka (bod č. 20) 

může být problematický z hlediska možných nežádoucích úprav zápisu o 

zdravotním stavu pacienta. Navrhujeme, aby z důvodu bezpečnosti a 

Připomínka nepřijata. 
Otisk razítka, který nemá žádné předepsané náležitosti, 

nedává žádný smysl. Všechny informace očekávatelné 

od otisku razítka – např. identifikační údaje 
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ochrany zdravotnické dokumentace byl § 3 doplněn např. o návrh na 

číslování stránek ve zdravotnické dokumentaci a chronologické číslování 

jednotlivých zápisů. Uvítáme jakýkoliv návrh, který povede 

k zabezpečení a ochraně těchto citlivých údajů. Rovněž podpis a otisk 

razítka bychom navrhovali v listinné dokumentaci z důvodu většího 

zabezpečení obsahu dokumentace zachovat. 

poskytovatele nebo jméno zdravotnického pracovníka – 

jsou povinnými náležitostmi zdravotnické dokumentace 

na základě jiných ustanovení. 

Pokud jde o bod 20., ruší se pouze povinnost 

podepisovat dílčí zápisy v průběhu směny. Na konci 

směny musí být zápis nadále podepsán. Toto pravidlo 

lze navíc aplikovat pouze tehdy, když nemůže vzniknout 

pochybnost o autorství dílčího zápisu. 

Ministerstvo 

zemědělství 

  

 Legislativně technické připomínky. Připomínky byly zohledněny. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 Trvá na připomínce k  1 odst. 2 písm. k) bod 1 

nesouhlasí s vypuštění částí zdravotnické dokumentace 

(novel. bod 30 a 38). 

 1. K nedostatkům v popisu užívání omezovacích  

prostředků 

 

Vzhledem k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva vůči 

České republice je nadále intenzivní pozornost věnována tématu 

omezovacích prostředků. Je nezbytné, aby toto v plné míře 

reflektovala i vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Z toho důvodu 

považujeme za nebytné, aby v § 1 odst. 2, písm. k) byla jako 

zvláštní bod, např. 2, zvláště uvedena informace o důvodu 

nepoužití mírnějšího postupu, případně popisu jeho neúčinnosti v 

konkrétním případě před použitím omezovacího prostředku. 

 

Lze upozornit na to, že zákon o zdravotních službách v ustanovení 

§ 39 odst. 3 e) počítá se záznamem důvodu použití omezovacího 

prostředku. Ministerstvo spravedlnosti v rámci připomínkového 

řízení k předchozí novele předmětného zákona uplatnilo zásadní 

připomínku spočívající v tom, aby do zdravotnické dokumentace 

byl zaznamenáván i důvod nepoužití mírnějšího postupu či popis 

dokládající, že mírnější postup nebyl účinný. Ministerstvo 

Připomínka částečně přijata. 
 

Byl doplněn § 1 odst. 2 písm. k) bod 1. o nový text. 
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zdravotnictví tuto připomínku neakceptovalo, avšak přislíbilo, že 

tuto povinnost bude obsahovat plánovaná novela vyhlášky o 

zdravotnické dokumentaci. Nadále považujeme tuto povinnost 

poskytovatele zdravotních služeb za důležitou, a to nejen z důvodu 

ochrany pacienta, ale i z důvodu ochrany poskytovatele 

zdravotních služeb, jelikož bez takového záznamu ve zdravotní 

dokumentaci bude v případném soudním sporu jen 

obtížně prokazovat, že postupoval v souladu se zákonem. Stejně 

tak následně bude pozice státu v případném řízení před Evropským 

soudem významně oslabena, což se ostatně rovněž projevilo ve 

věci Bureš proti České republice, kdy absence smysluplného 

popisu událostí předcházejících použití omezovacích prostředků 

nad rámec citace příslušného zákonného ustanovení výrazně 

omezila argumentační a důkazní možnosti státu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

 

„Naše připomínka nesměřovala k tomu, aby zápis ve zdravotnické 

dokumentaci obsahoval odůvodnění, proč nebyl použit mírnější 

omezovací prostředek, jelikož určení, který omezovací prostředek je 

v daném případě vlastně mírnější, může být v praxi často nejasné, ale aby 

ve zdravotnické dokumentaci byla uvedena informace o tom, jaký 

mírnější postup, než je omezovací prostředek, byl neúspěšně použit, a 

pakliže nebyl, proč to nebylo možné. 

  

Správnou formulaci ohledně tohoto aspektu Ministerstvo zdravotnictví 

má v novém Metodickém doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k 

omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u 

pacienta z 20. dubna 2018, které vyšlo ve Věstníku MZ č. 4/2018. Článek 

2 odst. 3 písm. a) doporučení uvádí: 

„(3) Doporučuje se, aby záznam o použití omezovacího prostředku ve 

zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi obsahoval, kromě 

náležitostí uvedených ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci, 

a) výčet mírnějších postupů použitých před omezením, včetně zdůvodnění, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky, ale jiným 

způsobem, než požaduje připomínkové místo, a to v souladu s 

§ 39 odst. odst. 2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. 

 

Viz připomínka VOP. 
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proč nebylo možné použít mírnější postup, 

(…)“ 

  

Navrhovali bychom proto vložení bodu 2 do ustanovení § 1 odst. 2 písm. 

k) vyhlášky, přičemž následující body by byly přečíslovány: 

  

„k)    záznam o použití omezovacích prostředků3) vůči pacientovi, 

který obsahuje 

      1.   záznam o indikaci omezení včetně specifikace druhu, důvodu a účelu 

omezení a stanovení intervalů kontrol a jejich rozsahu, 

      2. záznam o tom, jaký mírnější postup byl před použitím omezovacího 

prostředku neúspěšně použit, nebo důvod, proč mírnější postup nemohl 

být využit, 
2.   3. čas zahájení a ukončení použití omezovacího prostředku, 

3.   4. záznamy o průběžném hodnocení trvání důvodů použití 

omezovacího prostředku, 

(…)“.“. 
 

 2. K bodům 30 a 38 

 

V příloze č. 1 vyhlášky se stanovuje tzv. minimální obsah 

samostatných částí zdravotnické dokumentace. V rámci novely je 

však v bodech 30 a 38 navrhováno, aby došlo k vynětí části 

obsahující tento minimální standard pro část ad 5 - Písemný 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, ad 6 – Záznam o 

odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers), ad 7 – Záznam o 

dříve vyslovených přáních, ad 8 – Záznam o souhlasu 

s poskytováním informací, ad 11 – Dokumentace ošetřovatelské 

péče. V odůvodnění této změny je uváděno, že na základě 

požadavků praxe byly tyto shledány nadbytečnými.  

S navrhovaným postupem však zásadně nesouhlasíme a žádáme 

v příloze č. 1 vyhlášky části 5, 6, 7, 8 a 11 ponechat. 

 

Právě oblast informovaného souhlasu (ať ji písemného či 

uděleného jinak) je v současnosti často skloňovaným tématem a 

může být předmětem soudních sporů. Stejně tak i negativní 

Připomínka nepřijata. 
 
Uvedené instituty se v žádném případě neruší a jejich 

povinnost vyplývá ze zákona. Ruší se jednotná podoba 

záznamu. V případě informovaného souhlasu, negativního 

reversu a dříve vysloveného přání stojí dodržování práv 

pacientů rozhodně na reálné komunikaci a vyjadřování vůle 

pacienta, nikoli na záznamu. K reálnému omezování práv 

pacientů dochází nejčastěji právě tak, že je jim předložen 

„papír“ k podpisu, místo toho, aby jim byly řádně předány 

informace, pacient se mohl ptát, proběhl dialog mezi 

zdravotnickým pracovníkem a pacientem a pacient mohl 

jasně vyjádřit svoji vůli. Takové úkony se navíc liší nejen 

podle zdravotního stavu a zdravotního problému pacienta, ale 

také v návaznosti na další zdravotní obtíže pacienta, jeho 

schopnost porozumět problematice apod. Vzhledem k tomu 

reálně nelze stanovit jednotnou strukturu zápisu pro všechny 

tyto situace. Cílem těchto změn je tedy podpořit naplnění 

práv pacientů, nikoli naopak. 
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rozhodnutí v podobě reversu. V situaci, kdy vyhláška stanovuje 

nikoli jednotný vzor pro používání ve všech situacích, ale pouze 

minimální standard daných náležitostí není důvod pro to, aby tyto 

pomocné nástroje (tedy seznamy zapisovaných skutečností), které 

chrání jak pacienta, tak i lékaře, byly odstraňovány. Totéž platí o 

záznamu o souhlasu s poskytováním informací. Již jen to, že 

poskytovatel daný „formulář“ s pacientem vyplňuje, v běžném 

životě znamená, že pacient je tázán na to, zda chce svá vybraná 

práva realizovat, tedy zda chce rozhodnout o tom, že jiná osoba má 

být (ne) informována o jeho zdravotním stavu, jakým konkrétním 

způsobem, zda chce určit osobu, která namísto něj může v zákonem 

stanovené situaci rozhodnout o poskytnutí zdravotních služeb atd. 

Samozřejmě, pacient jednoduše může prohlásit, že svá práva, žádné 

z nich realizovat nechce. Vyplnění těchto informací je však otázkou 

zcela minimálního času, avšak pro pacienta má podstatný význam. 

Nenabídne-li poskytovatel aktivně pacientovi možnost vyplnění 

těchto informací, množství pacientů, obzvlášť v situaci nemoci, 

nebude vědět, že má zákonem stanovená práva a že tedy může 

požadovat, aby ta či ona informace byla do zdravotnické 

dokumentace zaznamenána.  Považujeme tedy úplné vynětí 

předmětných ustanovení za krok směřující k potenciálnímu 

nenaplňování pacientských práv. Za dostačují pro řešení této věci 

nepovažujeme ani zcela obecné tvrzení ve vyhlášce, že 

zdravotnická dokumentace obsahuje i další informace stanovené 

zákonem, viz § 1 odst. 3.  Totéž pak platí o záznamu o dříve 

vyslovených přáních. Jsme však otevření k diskuzím o vhodném 

obsahovém nastavení předmětných dokumentů. 

 

Pokud jde o dokumentaci ošetřovatelské péče, i zde platí, že se 

v dané vyhlášce jedná pouze o minimální standard. Nelze 

opomenout, že právě ošetřovatelská dokumentace může být 

významným důkazem v rámci soudního řízení o špatném zacházení 

s osobami ve zvláště zranitelném postavení, například seniory, 

osobami s postižením atd. Úplné vynětí části věnující se této oblasti 

Pro případné soudní posouzení naplnění práv pacienta je 

mnohem podstatnější zjistit, zda se pacient dozvěděl reálně 

potřebné informace pro jeho rozhodnutí, nikoli to, zda 

v záznamu chybí některá, v daném případě zbytná, avšak 

vyhláškou předepsaná kolonka. 

Záznamy o ošetřovatelské péči musí podléhat stejným 

pravidlům jako záznamy o veškeré další zdravotní péči. 

Reálný obsah ošetřovatelské péče se též odvíjí od konkrétní 

situace a hypertrofovat požadavky na ni pouze následně 

odvádí pozornost zdravotnických pracovníků od pacienta 

k dokumentaci, či je zbytečně přetěžuje, jak toho jsme denně 

svědky v zdravotnické praxi. 
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péče neshledáváme důvodným. Stejně jako výše však platí, že jsme 

otevřeni diskuzím o vhodném obsahovém nastavení předmětných 

dokumentů. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

„Tato připomínka nebyla Ministerstvem zdravotnictví akceptována, 

dle našeho názoru bez uvedení adekvátních důvodů. Ministerstvo 

zdravotnictví zároveň ani nenavrhlo změny daných ustanovení tak, 

aby předmětné minimální standardy byly upraveny dle potřeb 

praxe. Jak jsme uváděli již v připomínkách, náš úřad je nadále 

otevřen debatám o vhodném nastavení daného obsahu, nikoli však 

o jeho úplném vynětí.“. 
 

 

 
Vyjádření MZ: 

Ministerstvo zdravotnictví naopak dlouhodobě nevidí adekvátní 

důvody pro tuto regulaci, proto přistoupilo k jejímu zrušení. 

Veškeré základní náležitosti vyplývají ze zákona o zdravotních 

službách, z občanského zákoníku, ostatních částí vyhlášky o 

zdravotnické dokumentace a nevidíme tak potřebu dalších 

požadavků ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. V tomto 

smyslu připomínka MSp ani neuvádí nic konkrétního, co by nyní 

chybělo. 

Např. když MSp kritizuje vypuštění náležitostí záznamu o souhlasu 

s poskytováním informací, tak se z připomínky zdá, že MSp má za 

to, že po této změně nebudou poskytovatelé s pacienty takový 

záznam sepisovat. Nicméně tak činit budou i nadále, neboť jim to 

ukládá § 32 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Přínos 

dosavadní části 8 přílohy č. 1 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

vůči citovanému ustanovení zákona je reálně nulový. 

 3. K chybějící identifikaci zástupců osoby a úprava jejich 

označení 

 

3.1.  
Zatímco vyhláška bez potíží pracuje s identifikací pacienta, a to na 

mnoha místech, vyhláška nikde neuvádí identifikaci zákonného 

zástupce, opatrovníka či dalšího zástupce, který ve vybraných 

situacích poskytuje souhlas za pacienta. Považujeme tuto 

skutečnost za podstatný deficit vyhlášky. Uvedení této informace, 

byť v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní 

informace typu telefon a e-mail) považujeme za zcela nezbytné. 

Tyto by zřejmě měly být uvedeny na předních místech 

zdravotnické dokumentace, včetně jejich bližší specifikace, např. v 

§ 1 odst. 1, jako nové písmeno c). 

 

V případě osob s omezenou svéprávností by bylo nanejvýš vhodné 

tyto informace spojit s informací o omezení svéprávnosti dotyčné 

osoby (aktuálně uvedenou v § 1 odst. 1, písm. i, resp. navrhované 

h)).   

Ad 3.1. Připomínka přijata. 

 

Viz § 1 odst. 1 písm. i) a § 1 odst. 2 písm. i). 
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3.2.  
V případě osob, které mají soudem jmenovaného opatrovníka nebo 

schváleného zástupce, který může za určitých okolností rozhodovat 

o jejich zdraví, je nezbytné uvést informace i o něm. V případě 

dospělých osob tedy konkrétně o opatrovníkovi jmenovaném i bez 

omezení svéprávnosti (dle § 465 či 469 zákona č. 89/202 Sb. 

občanského zákoníku, dále jen „OZ“), pokud má pravomoc dát 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb za pacienta. Dále pak 

taktéž zástupce z členů domácnosti, bylo-li jeho zastoupení 

schváleno soudem (dle § 49 an. OZ), neboť ten může v podstatném 

rozsahu rozhodovat o zásahu do integrity osoby.   

Na zvážení se pak dává zápis informace o podpůrci, dle § 45 OZ, 

který sice nerozhoduje za pacienta, ale má vůči poskytovateli 

specifické postavení, dle § 106 a 107 OZ, kdy má právo 

na realizaci některých práv pacienta, vedle něj.  

 

 

3.3.  
Dále je nezbytné opravit, respektive aktualizovat pojem „zákonný 

zástupce“ uváděný ve vyhlášce, konkrétně např. v § 1 odst. 2, písm. 

i), případně v bodě téhož ustanovení písm. k), č. 8, případně i na 

dalších místech vyhlášky. Tento pojem byl původně zamýšlen jako 

pojem zastřešující situaci nezletilých i zletilých osob. Nyní však již 

OZ tyto odlišuje, stejně jako je tomu v zákoně o zdravotních 

službách. V tomto bodě by mohlo dojít ke zjednodušenému 

označení „zástupce“. Dané pravidlo by pak fakticky mohlo dopadat 

i na situace dle § 33 odst. 1, tedy na osoby pacientem určené, které 

mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb, případně na další zákonem stanovené osoby, které mohou 

v určitých situacích dát souhlas s léčbou namísto pacienta.  

 

Tato připomínka je zásadní. 
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Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

 
 

§ 1 odst. 2 písm. i)  -  zde je nově uveden pouze „zástupce“. Ačkoli je zde 

patrná snaha reagovat na naši připomínku a zavést v daném textu zkratku 

pro různé typy zástupců, bez vymezení toho, kdo je oním „zástupcem“ 

nemá zřejmě navrhovaná úprava smysl. 

Navrhujeme tedy úpravu ustanovení takto (s vyznačením změn): 

 

„písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, opatrovníka 

nebo další osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta s poskytnutím 

zdravotních služeb, jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví 

jiný právní předpis2) nebo jestliže s ohledem na charakter zdravotního 

výkonu byl souhlas v písemné formě poskytovatelem vyžádán, 

 

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 
§ 1 odst. 2, písm. k) bod 8 – V navrhovaném ustanovení došlo 

k novelizaci, avšak tato není provedena v souladu s právní úpravou o 

informování osob o použití omezovacích prostředků, viz § 39 odst. 3, 

písm. b) ZZ an. Zákonný zástupce zdaleka není jedinou osobou, kterou je 

třeba informovat. Více o informování těchto osob viz aktuální zpracování 

Metodického doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení 

volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta, 

uvedené v aktuálním Věstníku MZ ČR, č. 4/2018, čl. 1 odst. 9, kde je 

dané téma vhodně zpracováno. 

Zákon o zdravotních službách stanoví na několika místech, nikoli pouze v 

§ 39 odst. 3 další osoby, které musí poskytovatel informovat o použití 

omezovacích prostředků. Těmi jsou dále osoby dle § 42 (kde se výslovně 

odkazuje na § 39), dále osoby určené dle § 33 (tedy osoby, které si sám 

pacient určil proto, aby byly informovány o jeho zdravotní péči atd.). 

Dále z povahy věci musí mít toto právo i osoby, která mají právo za 

určitých okolností právo rozhodovat o péči a mají právo na informace o 

ní, například soudem schválený zástupce z členů domácnosti (který 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 

Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky takto: 

„i) písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, 

opatrovníka nebo další osoby oprávněné udělit souhlas za 

pacienta s poskytnutím zdravotních služeb, jestliže povinnost 

písemné formy souhlasu stanoví jiný právní předpis2) nebo 

jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl 

souhlas v písemné formě poskytovatelem vyžádán,“. 

 
Ustanovení § 1 odst. 2 písm. k) bod 8 po dohodě s MS upraveno 

takto: 

 

„8. o tom, že a kdy byl zákonný zástupce pacienta, popřípadě jiná 

osoba, které podle zákona o zdravotních službách náleží práva a 

povinnosti zákonného zástupce, nebo opatrovník pacienta 

informován o použití omezovacích prostředků,“. 
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zastupuje osobu s duševní poruchou, jenž není sto jednat a není omezená 

ve svéprávnosti) - §52 odst. 1 OZ, případně ty, jejichž postavení je zde 

pro ochranu práv osob s duševní poruchou zvláště vytvořeno – podpůrce 

– viz § 45 an.  OZ či důvěrník (§ 107 OZ), či pokud by osoba měla svého 

zmocněnce, tak i jeho (též dle § 107 OZ).  

 

Navrhujeme upravit v souladu se zákonem a  metodickým pokynem.“. 
 

 4. K § 2 písm. d) – nad rámec novelizace 

Nad rámec novelizačních bodů požadujeme slova „registrujícím 

poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství“ nahradit 

slovy „jiným poskytovatelem zdravotních služeb“. 

 

Ve smyslu § 42 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

lze konstatovat, že pracovnělékařské služby, resp. posudková péče 

obecně nevychází pouze ze zpráv registrujícího poskytovatele 

zdravotních služeb, ale rovněž z lékařských zpráv, resp. informací 

v dikci předloženého návrhu vyhlášky,  

i dalších, zejména odborných vyšetření, které nebudou 

poskytovány registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb. 

Výsledky odborných vyšetření jsou pro poskytování posudkové 

péče, tj. i pracovnělékařských služeb naprosto elementární, při 

jejich absenci dochází k postupům non lege artis, protože není 

zjištěn zdravotní stav posuzované osoby a následně vydaný 

lékařský posudek nemusí odpovídat skutečnosti. 
 

Připomínka nepřijata. 

 

Podle § 42 odst. 1 písm. b) se pro posouzení zdravotní 

způsobilosti „zhodnocuje výpis ze zdravotnické 

dokumentace“ dodaný registrujícím poskytovatelem v 

oboru všeobecné praktické lékařství. V ostatních 

případech jde o lékařské zprávy „odborníků“ o 

odborném vyšetření, které si posuzující lékař vyžádal. 

Viz též § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

 5. K Příloze č. 1, části 3 „ZPRÁVA O POSKYTNUTÝCH 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH“ 

 

Nad rámec novelizačních bodů doporučujeme na konec věty „V 

případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva 

obsahuje údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků 

laboratorních a dalších vyšetření a doporučení k dalšímu 

poskytování zdravotních služeb.“ vložit středník a slova „to neplatí 

Připomínka nepřijata. 

 

Navržené pravidlo se nemůže vztahovat na všechna 

vyžádaná odborná vyšetření, např. laboratorní. 
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v případech odborných vyšetření pro potřeby pracovnělékařských 

služeb“. 

Uvedené ustanovení je v tomto ohledu v rozporu s požadavky na 

poskytování pracovnělékařských služeb, které podle § 7 odst. 6 

vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, 

předpokládají vydání doporučení ohledně závěru o zdravotní 

způsobilosti posuzované osoby v rozsahu dané odbornosti. 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci tuto skutečnost nereflektuje 

a zavádí prvek zmatečnosti, když připouští, že při jednorázovém 

poskytnutí zdravotní služby nemusí být doporučení součástí 

lékařské zprávy.  

V tomto ohledu je nezbytné upozornit, že v případě 

pracovnělékařských služeb se u odborných vyšetření vyžádaných 

dle výše citovaného ustanovení bude jednat o ono jednorázové 

poskytnutí zdravotních služeb ve většině případů.  

6.  

 7. K bodu 32 – nad rámec novelizace 

 

Nad rámec novelizačních bodů požadujeme v příloze č. 1 části 5 

písm. a) bodu 3 za slovo „příjmení“ vložit čárku a slovo 

„odbornost“. 

 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v 

ustanovení  

§ 42 odst. 2 stanoví, že posuzujícím lékařem je lékař se 

specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, případně lékař 

odlišné odbornosti, stanoví-li tak jiný právní předpis. Jestliže má 

posuzovaná osoba mít reálnou možnost využívat svých práv, musí 

mít nutně informaci o tom, jaký lékař její zdravotní způsobilost 

posuzoval. 

8.  

Připomínka nepřijata. 

 

Výraz „odbornost“ zdravotnické předpisy neznají. Je-li 

míněna specializovaná způsobilost, pak je třeba dodat, 

že lékař může mít vícero specializovaných způsobilostí. 

Lékař navíc vykonává činnost v rámci poskytovatele, 

jeho rozsah specializovaných způsobilostí, ve kterých je 

oprávněn poskytovat zdravotní služby, je uveden ve 

veřejně dostupném Národním registru poskytovatelů. 

 9. K bodu 51 

 

Připomínka přijata. 
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Navrhovaný čl. 6 odst. 2 stanoví, že se uchovává písemný záznam, 

který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace. Ve 

vztahu k GDPR považujeme za potřebné stanovit náležitosti 

označení zdravotnické dokumentace v těchto záznamech, tj. zda 

tato má nést označení jménem, příjmením a rodným číslem 

pacienta, anebo i tyto údaje musí být nahrazeny anonymním 

kódem. 

 

Současně by mělo být zřejmé, zda i tyto seznamy podléhají 

následné skartaci a v jaké lhůtě. 

Text upraven. 

 K příloze č. 3 

 

Nad rámec novelizačních bodů požadujeme vložit nové ustanovení, 

které zní: 

 

„Zdravotnická dokumentace o osobách ve výkonu vazby, trestu 

odnětí svobody nebo zabezpečovací detence vedená Vězeňskou 

službou České republiky podléhá skartaci 100 let od data narození 

pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta.“ 

 

Vězeňská služba ČR je poskytovatelem zdravotních služeb 

poskytujícím jak péči ambulantní, tak lůžkovou, navíc s vysokým 

počtem pacientů s psychiatrickými diagnózami, současně je 

registrujícím poskytovatelem osob ve výkonu trestu odnětí svobody 

nebo zabezpečovací detence. 

 

Současně je třeba upozornit, že v souvislosti s výkonem věznění, ať 

již vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence 

vznikají nároky, které jsou mnohdy uplatňovány až po značném 

časovém odstupu. Vzhledem ke specifikům vězeňství požadujeme 

stanovení jednotné lhůty pro uchování zdravotnické dokumentace 

pro osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 

zabezpečovací detence.  

 

Připomínka přijata. 
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Připomínka je vázána výhradně na zdravotnickou dokumentaci 

vedenou Vězeňskou službou ČR, nikoli jinými poskytovateli 

zdravotních služeb, tudíž to pro tyto subjekty nebude představovat 

žádnou zátěž vyvolanou archivováním této zdravotnické 

dokumentace. 

 K čl. II 

 

V bodu 1 doporučujeme na konci textu „ve znění účinném ode dne 

nabytí této vyhlášky“ doplnit slovo „účinnosti“, tedy „ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

 

Stejnou úpravu doporučujeme v bodě 3 písm. a). 

 

Dále doporučujeme v bodech 1 a 3 napravit chybně uvedené číslo 

vyhlášky č. 89/2012 Sb. na  

č. 98/2012 Sb. 

 

Připomínka přijata 

 

Ustanovení opraveno. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

  

 
Nad rámec předkládaného návrhu 

1. K § 1odst. 2 písm. k) bodu 5  

Doporučujeme na konci textu doplnit slova „a způsob řešení“. 

Jde podle našeho názoru o posílení účinné pojistky proti nadužívání 

omezování pacientů, za které byla Česká republika v minulosti 

opakovaně kritizována.  

 

2. Dále doporučujeme sjednotit pojmy „zemřelá osoba“ a „zemřelý 

pacient“ a to ve prospěch pojmu „zemřelá osoba“.  

 

Ad 1 Připomínka přijata. 

 

Text doplněn. 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 Připomínka nepřijata 

 

Pojem „zemřelý pacient“ se v textu vyhlášky 

nevyskytuje. Pojem „zemřelé osoba“ se vyskytuje 

jednou – příloha č. 1 část D písm. l) bod 4, a tam je 
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použit vhodně. 

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

  S vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínky  

 1. 1. K § 2 písm. f) 

2. Požadujeme text písmene f) doplnit o další text v následujícím 

znění a provést aktualizaci poznámky pod čarou č. 14): 

3.  

„f) záznamy o výskytu závažných nebo neočekávaných 

nežádoucích událostí v souvislosti s poskytováním zdravotních 

služeb, s podáním léčivého přípravku, s použitím 

zdravotnického prostředku, včetně záznamu 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 rozsahu podle jiného právního předpisu14), o podání 

léčivého přípravku v rámci klinického hodnocení nebo použití 

zdravotnického prostředku v rámci klinického zkoušení, 

------------ 

14) Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje.“ 

 

Odůvodnění: 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (§ 87) a prováděcí vyhláška 

č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje (§ 81 a příloha č. 23) stanoví, aby o 

definovaných radiologických událostech byl informován pacient, a 

to v rozsahu, který je uveden právě ve vyhlášce č. 422/2016 Sb. 

Proto je třeba, aby tyto informace byly uvedeny přímo ve 

zdravotnické dokumentaci a byla tak zajištěna provázanost 

požadavků atomové legislativy se zdravotnickou legislativou. 

Připomínka přijata. 
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 2. K  příloze č. 1 část 2 

Požadujeme doplnit text bodu o další odstavec a vložit jej za druhý 

odstavec, a to v následujícím znění: 

 

„V případě žádanky o lékařské ozáření žádanka obsahuje dále: 

a) jasnou specifikaci vyšetření (modalita a oblast), 

b) klinickou diagnózu označenou slovně a číselným kódem 

Mezinárodní klasifikace nemocí, 

c) indikaci - očekávaný přínos vyšetření (klinická otázka), 

pokud toto není zřejmé z klinické diagnózy, 

d) v případě, že lze předpokládat podání kontrastní látky nebo 

radiofarmaka, kontraindikace k jeho podání, případně další 

důležité skutečnosti s tím spojené, 

e) informace o předchozích vyšetřeních se stejnou nebo 

podobnou indikací v poslední době, pokud to není zřejmé z 

dostupné zdravotnické dokumentace, 

f) v případě snímkování v oblasti trupu výšku, hmotnost a 

pohlaví pacienta; pokud jsou tyto údaje v aktuální podobě 

dohledatelné v nemocničním informačním systému, není 

třeba je uvádět, 

g) informace o graviditě u žen ve věku od 18 do 50 let 

v případě, že se jedná o radioterapii, nukleární medicínu 

nebo ozáření mezi bránicí a kostmi stydkými.“ 

 

Odůvodnění: 

Žádanka o lékařské ozáření musí obsahovat údaje, které odpovídají 

požadavkům stanoveným ve směrnici Rady 2013/59/EURATOM. 

 

Připomínka nepřijata 

Ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci nelze řešit 

obsah žádosti (žádanky) o lékařské ozáření. 

Obsah žádanky o lékařské ozáření je vymezen v § 3 

odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení 

pravidel a postupů při lékařském ozáření. 

Žádanka tedy obsahuje údaje v kombinaci podle 

vyhlášky č. 96/2012 Sb. a specifické náležitosti podle 

vyhlášky č. 98/2012 Sb. 

 3. K příloze č. 3 bod 8: 

Požadujeme text písmena f) ponechat ve stávající dikci, resp. 

v dikce, která odpovídá stávající vyhlášce č. 422/2016 Sb.: 

 

„f) S 

Připomínka přijata. 

 

Text upraven. 
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u zaměstnance, který je radiačním pracovníkem kategorie 

A 14) do dosažení 75 let věku, nejméně však po dobu 30 let 

po ukončení činnosti v kategorii A,“ 

 

Odůvodnění 

Navržená formulace lépe odpovídá pojmosloví použité v zákoně 

363/2016 Sb., atomový zákon a ve vyhlášce č. 422/2016 Sb., 

včetně stanovených lhůt pro uchování dokumentace. 

 

 4. K příloze č. 3 bod 11: 

Požadujeme v uvedeném bodě 11 doplnit další písm. e) 

následujícího znění: 

„e)   - S  

veličiny a parametry umožňující stanovení dávky 

z lékařského ozáření 10 let.“ 

 

Odůvodnění: 

Atomový zákon vyžaduje archivaci údajů, z nichž je možné určit 

pacientskou dávku z lékařského ozáření, přičemž doba archivace 

těchto údajů v atomovém zákoně nebyla uvedena, protože byla 

uvedena v původním znění vyhlášky č. 98/2012 Sb. pod bodem 

„informace o průběhu a výsledku vyšetření pacienta zobrazovací 

metodou 10 let po předání informace poskytovateli, který vyšetření 

zobrazovací metodou vyžádal“. Vzhledem k tomu, že se znění 

tohoto bodu nyní mění a archivace těchto informací se zkracuje na 

5 let, SÚJB požaduje, aby informace umožňující výpočet dávky 

byly z tohoto bodu explicitně vyjmuty a aby se zachovala doba 

jejich archivace 10 let, protože tyto údaje jsou nepostradatelné pro 

hodnocení případných pozdně se objevivších účinků ionizujícího 

záření 

 

Připomínka přijata. 

Připomínky   

 K příloze č. 1 část 3: 

Požadujeme doplnit na konec bodu nový odstavec v následujícím 
Připomínka nepřijata. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 48 (celkem 69) 

znění: 

 

„ V případě lékařského ozáření zpráva o poskytnutých 

zdravotních službách obsahuje dále: 

a) typ vyšetření, vyšetřovanou oblast, 

b) datum vyšetření, 

c) identifikaci zdroje ionizujícího záření, na němž bylo 

lékařské ozáření provedeno, 

d) parametry pro stanovení a hodnocení dávky 

z lékařského ozáření pro jednotlivé projekce, včetně 

opakovaných snímků (pokud jsou tyto parametry 

dohledatelné v softwarových parametrech digitálního 

snímku nebo hlavičce souboru, je tento způsob záznamu 

dostatečný),  

e) záznam o opakovaných vyšetřeních a jejich důvodech, 

f) jméno aplikujícího odborníka s klinickou odpovědností 

za praktickou část lékařského ozáření a za hodnocení 

kvality zobrazení (pokud se jedná o stejnou osobu, stačí 

tuto osobu uvést jen jednou).“ 

 

Odůvodnění: 

V případě lékařského ozáření by měla zpráva obsahovat výše 

uvedené o údaje, aby bylo dosaženo souladu vyhlášky s novými 

Národními radiologickými standardy. 

Specifická úprava zprávy o poskytnutém lékařském 

ozáření by měla být součástí, stejně jako „žádanka“, 

vyhlášky č. 410/2012 Sb. 

ČMKOS 
 

Na přijetí připomínky trvá. 

 Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 

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

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů na zasedání Legislativní rady 

ČMKOS dne 24. dubna 2018 a uplatňuje k němu následující připomínku: 

 

 

 Do přílohy č. 1 bodu 9. Lékařský posudek požadujeme zařadit nový text 

písm. d) tohoto znění: 

 „d) odůvodnění, v němž posuzující lékař stručně a přesvědčivě 

Připomínka nepřijata. 

 

Z takového odůvodnění by se osoba, které je posudek 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 49 (celkem 69) 

uvede, z jakých podkladů vycházel a na základě jakých odborných 

úvah závěr učinil,“  

a stávající písmena d) až f) přejmenovat jako písmena e) až g) 

 

Odůvodnění: 

Požadujeme, aby lékařské posudky vedle výrokové části – závěru, 

obsahovaly i řádné odůvodnění, protože jen tak je lze řádně přezkoumat.  

 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 

určen, dozvěděla informace o zdravotním stavu 

pacienta. 

 

 

 

Doplnění vyjádření MZ: 
ČMKOS obdobnou připomínku uplatňuje ke každému návrhu 

právního předpisu, kterým se upravuje posuzování zdravotní 

způsobilosti nebo zdravotního stavu a s tím související lékařský 

posudek. Naposledy tak učinil k návrhu novely zákona č. 373/2011 

Sb., která byla provedena zákonem č. 202/2017 Sb. 

Kompromisním řešením přijetí připomínky ČMKOS bylo doplnění 

§ 43  odst. 3  návrhu zákona o větu: „K lékařskému posudku se 

přiloží výčet lékařských zpráv a jiných dokumentů, na základě 

kterých posuzující lékař hodnotil zdravotní stav posuzované osoby a 

učinil posudkový závěr. Označení dokumentů musí být provedeno 

tak, aby nebylo možné přímo nebo nepřímo zjistit citlivé údaje 

posuzované osoby a  odbornost zdravotnického pracovníka.“. Tato 

věta byla při projednávání návrhu zákona v LRV shledána 

zbytečnou a zmatečnou. I požadavek ČMKOS doplnit poučení 

posudku požadovaným způsobem byl shledán zbytečným a 

v rozporu s ochranou osobních (zejména citlivých) údajů pacienta. 

Pro potřeby přezkoumání lékařského posudku poskytovatel předává 

podle § 46 odst. 5 příslušnému správnímu orgánu spis s návrhem na 

přezkoumání, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace 

nebo její kopie, a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání 

lékařského posudku a svého stanoviska. 

Příslušný správní orgán tak na základě zákona obdrží potřebné 

podklady pro přezkoumání posudku. Viz též § 65 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 372/2011 Sb. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

 
Přip. místo se nevyjádřilo. 

 
Obecné připomínky 

 

 1. Ve vyhlášce se na několika místech uvádí rozsah použití identifikace 

poskytovatele zdravotních služeb v případě fyzické osoby nebo právnické 

osoby - § 3 odstavec 1, Příloha 1, kapitola 5. Lékařský posudek písm. a), 

bod 2. Navrhujeme uvádět vždy celou identifikaci dle § 1 odst. 1, písm. a)  

Připomínka nepřijata. 

 

Jméno a IČ poskytovatele jednoznačně identifikuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBK5P35)



Stránka 50 (celkem 69) 

Jméno poskytovatele na každém listu zdravotnické dokumentace bez 

uvedení adresy místa poskytování zdravotních služeb může být snadno 

zaměnitelné. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

  

2. Některé navrhované změny komplikují jednoznačnou identifikaci 

poskytovatele zdravotních služeb i ošetřujícího zdravotnického 

pracovníka (lékaře). 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata 

 

Nejde ani o připomínku. Připomínkující místo toho 

pouze konstatuje svůj názor, aniž by uvedlo, jakou 

konkrétní úpravu návrhu vyhlášky požaduje. 

 3. Popis obsahu zdravotnické dokumentace by dle našeho názoru měl 

kopírovat strukturu zákona č. 372/2011 Sb., aby tento prováděcí předpis 

obsahoval úplný popis závazného obsahu zdravotnické dokumentace. 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata 

 

Pro její vyhodnocení platí výše uvedené. Vedle toho – 

jde o novelu stávající vyhlášky, kterou se nemění 

struktura (systematika) stávajícího právního předpisu. 

 4. Příloha č. 1 bod 4 A.  

1. stručný údaj o anamnéze a současné nemoci - jednotná terminologie 

= tzn. onemocnění  

tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Text je plně srozumitelný. 

 
Konkrétní připomínky 

 

 1. v § 1 odst. 1 nesouhlasíme se zrušením písm. f)  

Odůvodnění: 

Jedná se o papírovou formu dokumentace, podpis sám o sobě nemusí být 

dobře identifikovatelný, zpráva nemusí být vytištěna na hlavičkový 

formulář poskytovatele. Jednoznačná identifikace poskytovatele i 

předávajícího lékaře je nezbytná. Některé součásti ZD, např. lékařský 

posudek, slouží pro další účely a zejména v těchto případech považujeme 

za potřebné dokument označit i razítkem poskytovatele. 

Otisk razítka je užívaným kontrolním prvkem a je i zakotven v metodice 

Připomínka nepřijata. 
 

Každý list zdravotnické dokumentace musí být 

identifikován - § 3 odst. 1 vyhlášky.  

 

Razítko nemá stanoveny žádné náležitosti, tedy nemusí 

obsahovat identifikaci poskytovatele. 

 

Zároveň otisk razítka může i nadále být používán jako 
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vykazování zdravotní péče. Dáváme ke zvážení, zda je účelné tento prvek 

rušit dříve, než se podaří převést užívání většiny dokumentů do 

elektronické podoby, protože to bez části údajů z razítka není v praxi 

možné. Zavedení změny do rutinní praxe vždy trvá dost dlouho a 

vzbuzuje i polemiku a zvýšenou chybovost. Na razítku má praktikující 

lékař všechny důležité údaje, které by musel do doby, než vznikne 

elektronický formulář, uvádět ručně. Optimální by byla implementace 

elektronického formuláře žádanky přímo do zúčtovacích SW, kde by již 

program dotahoval potřebná metadata bez nutnosti zásahu lékaře. 

V žádném případě však nedoporučujeme zrušit otisk razítka bez 

náhrady, protože zdravotní pojišťovny nezbytně nutně potřebují nejméně 

údaj o IČZ/IČP, odbornosti, jménu s příjmením indikujícího lékaře 

a nejlépe i IČ, a to ve spolehlivě čitelné formě pro identifikaci smluvního 

partnera, který si poskytnutí některého typu zdravotní péče vyžádal.  

Dosavadní otisk razítka jako jediný úkon naopak umožňuje případně i 

uvedení dalších doplňujících informací, pokud jsou pro vyřizování 

dokumentu užitečné. Uspokojení požadavku na nezbytně nutné, povinné 

a čitelné údaje by pak mohl příslušný lékař považovat za nikoliv 

zjednodušení, ale naopak zkomplikování stávající praxe. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

způsob vložení informací do zdravotnické dokumentace. 

 2. § 1 odst. 1 písm. g) – nesouhlasíme se zúžením obsahu písm. g) pouze 

na uvádění anamnestických údajů  

Odůvodnění:  

Anamnéza tvoří pouze jednu ze součástí informací o zdravotním stavu 

pacienta. Anamnéza je soubor informací potřebných k bližší analýze 

zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti. Je však 

v zájmu jak pacienta, tak zdravotnického pracovníka, ale i zdravotní 

pojišťovny (revizní činnost), aby zdravotnická dokumentace obsahovala 

veškeré relevantní údaje týkající se zdravotního stavu. Předmětné 

ustanovení vyhlášky ponechává lékaři dostatečný prostor pro zvážení, 

které informace od ZD uvede.  

tato připomínka je zásadní 

Připomínka přijata. 
 

Text doplněn. 
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 3. V §1 odst. 2 písm. b) se slovo „dalšího“ zrušuje  

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu že, pokud nebude vyhověno naší připomínce, bude z 

§1 odst. 1 nově písm. g) odstraněn text „informace o zdravotním stavu 

pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o 

dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem 

pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně 

anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb, a 

nahrazen textem anamnestické údaje potřebné pro poskytování 

zdravotních služeb,“ tak slovo dalšího nemá opodstatnění. 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Předchozí připomínce bylo vyhověno. 

 4. § 1 odst. 2 písm. b) – návrhem novely doplněný text „poskytování 

zdravotní péče“ upravit na „poskytování zdravotních služeb“. 

Odůvodnění:  

Doporučujeme použít nadřazený pojem ze zákona o zdravotních 

službách; navíc v ostatním textu návrhu novely předmětné vyhlášky 

(např. § 2 písm. b) je tento nadřazený pojem používán.  

tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka přijata. 

 5. § 1, odst. 2), písm. b) mezi slova návrh dalšího léčebného postupu 

doplnit slovo „a ošetřovatelského“ 

Odůvodnění:  

Ošetřovatelský postup v případě péče o diabetickou nohu, stomii či 

permanentní močový katétr je pro celkový vývoj zdravotního stavu 

pacienta nebo následnou péči klíčový a domníváme se, že je nutné, aby 

zdravotnická dokumentace obsahovala nejen léčebný, ale i ošetřovatelský 

postup. Jedná se o nezbytnou součást péče o pacienta.  

 

tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka nepřijata. 

 

Ošetřovatelská péče je integrální součástí léčby pacienta. 

 6. § 2, písm. c) doplnit slovo „a ošetřovatelského“ mezi slova dalšího 

léčebného postupu  
Připomínka nepřijata. 
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Odůvodnění:  

Správná volba ošetřovatelských postupů může mít zásadní vliv na vývoj 

zdravotního stavu pacienta a je potřeba aby byl součástí záznamu ve 

zdravotnické dokumentaci. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

 

Ošetřovatelská péče je integrální součástí léčby pacienta. 

 7. § 2, písm. f) – ponechat slova „nežádoucích příhod“ i slova 

nežádoucích událostí - nežádoucí příhody nebo reakce jsou 

zaznamenávány do zdravotnické dokumentace dle jiných právních 

předpisů a toto znění vyhlášky může být pro poskytovatele zdravotních 

služeb zavádějící.  

 

tato připomínka je doporučující  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Nežádoucí událost je širší pojem a zahrnuje i nežádoucí 

příhody podle některých zákonů. 

 8. K novelizačnímu bodu 8 (§ 1 odst. 2 f) – zdravotní transport je 

indikován na tiskopisu „ Příkaz ke zdravotnímu transportu“ nebo na 

tiskopisu „ Vyúčtování cestovních nákladů soukromým vozidlem“, 

nikoliv na tiskopisu“ Příkaz ke zdravotní přepravě“, který je uveden 

v návrhu vyhlášky.  

Jedná se o technickou připomínku. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Text je srozumitelný, 

 9. § 3, odst. 1) ponechat kompletní identifikaci pacienta podle § 2 písm. 

a), aby nemohlo dojít k záměně. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Navržená míra identifikace je dostatečná. 

 10. Novelizační bod 16 - § 3 odst. 1zní: 

za slovo „poskytovatele“ vkládají slova „v rozsahu jméno, popřípadě 

jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma 

nebo název poskytovatele v případě právnické osoby a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno“. 

Odůvodnění:   

Připomínka přijata. 
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Zákon č. 372/2011 Sb. i jiné právní předpisy, stejně jako tato vyhláška na 

jiných místech textu, používají termín „identifikační číslo osoby“ nebo 

legislativní zkratku „identifikační číslo“, která ale v tomto případě nebyla 

zavedena. Pokud je tedy skutečně myšleno IČO, a nikoliv jiné typy 

identifikačních čísel (např. IČZ, IČP, IČL, DIČ), pak by to mělo být jasně 

uvedeno.   

tato připomínka je zásadní 

 

 11. Novelizační bod 30 - Příloha 1 MINIMÁLNÍ OBSAH 

SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - 

Ponechat minimálně názvy samostatných částí zdravotnické dokumentace 

- Písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních 

výkonů),  

- Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers),    

- Záznam o dříve vysloveném přání 

- Záznam o souhlasu s poskytováním informací 

Odůvodnění:  

Návrh úplného znění novelizované vyhlášky neodpovídá odůvodnění. 

Z novelizovaného znění vyhlášky byly odstraněny nejen texty, které 

vymezují bližší vymezení náležitostí dokumentů, ale i názvy 

samostatných součástí ZD.  

tato připomínka je zásadní  

 

Připomínka nepřijata. 

 

Ponechání názvů samostatných součástí bez obsahu 

nemá smysl. Existují i jiné součásti, které nejsou 

uvedeny ve vyhlášce, protože se nestanoví jejich 

náležitosti. Navozovalo by to dojem výčtu. Pro výčet 

není zmocnění. 

 12. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že se jedná o prováděcí pokyn 

k zákonu č. 372/2011 Sb., tak nepodkročitelné náležitosti a podrobnější 

rozvedení požadavků zákona je pro úplný popis obsahu zdravotnické 

dokumentace odůvodněný.  

tato připomínka je doporučující 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Požadavek je zcela neurčitý. 

 13. Novelizační bod 35 - Příloha č. 1 část 6 oddíl B písm. d) zní: Připomínka přijata. 
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 „stručný popis klinického stavu a anamnestické údaje, jsou-li známy,“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme změnit slovosled, neboť stručný popis klinického stavu se 

uvádí vždy, ale anamnestické údaje pouze za podmínky, že jsou 

zdravotnické záchranné službě známy. 

tato připomínka je doporučující 

 14. V Příloze 1 části 4 - Informace o ukončení jednodenní nebo lůžkové 

péče (propouštěcí zpráva) Ponechat text: hlavní diagnózu, vedlejší 

diagnózy 

Odůvodnění: 

Souhrn diagnóz je nedostatečný údaj, pacient s hlavní dg. diabetes 

mellitus je např. léčen chirurgicky pro apendicitidu, pak je hlavní dg, 

např. apendectomie a v tomto případě vedlejší dg. diabetes má vliv na 

případné komplikace – má vliv i na úhrady DRG. 

tato připomínka je zásadní  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Text se mění právě pro nejasná pravidla používání 

hlavní a vedlejší diagnózy. 

 15. V Příloze 3 - odst. 1 písm. c) – nesouhlasíme s odlišnou dobou 

skartace ZD  - 5 let (VPL a PLDD  10 let) pro registrujícího 

poskytovatele v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a 

porodnictví.  

Odůvodnění: 

ZD musí být uložena ve stejném režimu jako u jiných registrujících 

lékařů bez ohledu na skutečnost, že v gynekologii a zubním lékařství 

pacienti fluktuují. 

tato připomínka je zásadní  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Odůvodnění nic neodůvodňuje. 

 16. V Příloze 3 – odst. 11 Zobrazovací metody – nesouhlasíme s návrhem 

textu „grafický nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 1 rok od 

obdržení záznamu v případě poskytovatele, který záznam nepořídil, ale 

pouze obdržel za účelem zajištění návaznosti zdravotních služeb,“ 

Připomínka nepřijata. 
 

Snižuje se zátěž na poskytovatele. 
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Odůvodnění: 

Pacient je léčen u poskytovatele „A“. Grafický nebo audiovizuální 

záznam nebo jiný obrazový záznam poskytovatel „A“ (v případě, že ho 

provede sám), archivuje 10 let od ukončení posledního vyšetření pacienta 

souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb, ale v případě, že 

zobrazovací metodu pacientovi provede jiný poskytovatel (tj. 

poskytovatel „B“) na vyžádání poskytovatele „A“, tak se archivace 

grafického záznamu dostane do zcela jiného režimu. Informace o průběhu 

a výsledku vyšetření pacienta zobrazovací metodou bude poskytovatel 

„B“ archivovat 5 let po předání informace poskytovateli, který vyšetření 

zobrazovací metodou vyžádal (vyžádal poskytovatel A, který zároveň 

poskytuje terapii)“. Poskytovatel „A“, protože si grafický záznam 

neprovedl sám, bude archivovat pouze 1 rok. Novelizací by byl zaveden 

nejednotný řád pro identické zdravotní situace.  

tato připomínka je zásadní  

 

 17. Příloha č. 3 Doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích 

částí  

odst. 11) písm. a) navrhujeme změnu skartačního znaku na V 

Odůvodnění:  

archivovaná  zobrazovací  vyšetření jsou výchozími  nálezy pro 

posouzení vývoje onemocnění v čase, ale i při srovnání s nálezy před 

započetím některé z významných  chorob jako jsou nově vzniklé  nemoci 

oběhové soustavy, onemocnění onkologická i onemocnění plicní nebo 

pohybového aparátu, znalost vývoje onemocnění nebo porovnání s 

předchozím nálezem je základem pro stanovení správné diagnózy často in 

futuro 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka přijata. 

 18. Příloha č. 3 Doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích 

částí  

odst. 11) písm. b) navrhujeme změnu skartačního znaku na V 

Odůvodnění:  

Připomínka nepřijata. 
 

Netýká se poskytovatele, který dispenzarizuje pacienta. 
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podobně jako v předchozím bodě - archivovaná  zobrazovací  vyšetření 

jsou výchozími  nálezy pro posouzení vývoje onemocnění v čase, ale i při 

srovnání s nálezy před započetím některé z významných  chorob jako 

jsou nově vzniklé  nemoci oběhové soustavy, onemocnění onkologická i 

onemocnění plicní nebo pohybového aparátu, znalost vývoje onemocnění 

nebo porovnání s předchozím nálezem je základem pro stanovení správné 

diagnózy často in futuro 

 

tato připomínka je zásadní 

 

 19. Příloha č. 3 Doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích 

částí  

odst. 11) písm. c) navrhujeme změnu skartačního znaku na V 

Odůvodnění:  

podobně jako v předchozích bodech  - archivovaná  zobrazovací  

vyšetření jsou výchozími  nálezy pro posouzení vývoje onemocnění v 

čase, ale i při srovnání s nálezy před započetím některé z významných  

chorob jako jsou nově vzniklé  nemoci oběhové soustavy, onemocnění 

onkologická i onemocnění plicní nebo pohybového aparátu, znalost 

vývoje onemocnění nebo porovnání s předchozím nálezem je základem 

pro stanovení správné diagnózy často in futuro 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Netýká se poskytovatele, který dispenzarizuje pacienta. 

 20. Příloha č. 3 Doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích 

částí 

odst. 11) 

- sjednotit lhůty obsažené v bodě b) a c), a to na 5 let, neboť uchování 

těchto dokumentů je pro poskytovatele nutné jako např. výsledky 

laboratorních s dalších pomocných vyšetření 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Byla by to zbytečná zátěž poskytovatele. 

 21. V Příloze 3 – odst. 15 – Žádanka 

Písm. a) Nesouhlasíme s úpravou uchování z 5 let na pouze 2 roky od 

Připomínka nepřijata. 
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provedení vyšetření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou 

zdravotní službu, 

Odůvodnění: 

Žádanku na vyžádanou péči je třeba uchovat nejméně na 5 let – potřeba 

dokumentace pro vyúčtování péče, a to v souladu s §31 zákona č. 

563/1991Sb., o účetnictví. 

tato připomínka je zásadní 

 

Byla by to zbytečná zátěž poskytovatele. 

 22. K novelizačnímu bodu 27 a 29 (Příloha č. 1 část 4 oddíl A bod 3 a 

oddíl B bod 2) – v návrhu je uvedeno, že místo terminologicky sporného 

uvedení pojmu hlavní diagnóza, vedlejší diagnózy se požadavek na 

obsah propouštěcí zprávy vymezuje srozumitelněji jako souhrn diagnóz. 

 S tímto návrhem nesouhlasíme. 

 

Odůvodnění: 

Systém DRG hodnocení nemocnic je postaven na hlavní a vedlejších 

diagnózách a kritických výkonech. Z tohoto důvodu by i nadále měla být 

uvedena hlavní a vedlejší diagnóza 

 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Zdravotnická dokumentace neslouží primárně pro 

vykazování DRG. 

Veřejný ochránce 

práv 
 Od nepřijatých připomínek ustupuje. 

 
Ke stávajícímu znění § 1 odst. 1 vyhlášky 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015 – 20202 ukládá3 Ministerstvu zdravotnictví, 

aby v rámci novelizace vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, doplnilo mezi povinné 

náležitosti zdravotnické dokumentace „informaci 

Připomínka přijata. 

 

Viz níže. 

 

 

                                            
2  Schválen usnesením vlády České republiky ze dne 25. května 2015 č. 385, upraven dle usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 594 

a ze dne 11. září 2017 č. 632.  
3  Bod 11. 2, s. 47 – 48.  
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 o nezbytných kompenzačních pomůckách, které pacient používá, a 

 o formách komunikace, které pacient se sluchovým postižením, 

případně kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením 

preferuje.“ 

Ministerstvo nerealizovalo opatření v původním termínu, tj. do 31. 

prosince 2016, neučinilo tak v náhradním termínu, tj. do 31. prosince 

2017, a ani předložený návrh neobsahuje novelizační bod, jehož účelem 

by bylo doplnit mezi povinné náležitosti zdravotnické dokumentace výše 

specifikované položky. 

Připomínám, že podle zákona o zdravotních službách4 má pacient se 

smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy 

zapříčiněnými zdravotními důvody právo dorozumívat se při komunikaci 

související s poskytováním zdravotních služeb způsobem pro něj 

srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně 

způsobů založených na tlumočení druhou osobou. 

Právě zařazením informace o preferovaném způsobu komunikace mezi 

povinné náležitosti zdravotnické dokumentace se usnadní faktická 

realizace práva pacienta se specifickými komunikačními potřebami: 

při přijetí do péče budou zdravotničtí pracovníci jednoznačně motivováni 

ke zjištění jeho potřeb a ostatní zdravotničtí pracovníci (u téhož 

poskytovatele) již budou moci vycházet ze záznamu v dokumentaci. 

Také účelem doplnění další náležitosti, tj. „informace o nezbytných 

kompenzačních pomůckách, které pacient používá,“ je zajistit, aby 

zdravotničtí pracovníci měli při poskytování péče předmětnou informaci 

k dispozici a mohli specifické potřeby respektovat. 

Navrhuji, aby ministerstvo doplnilo návrh vyhlášky o novelizační 

bod, kterým bude realizovat opatření, uložené Národním plánem 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015 – 2020, bod 11. 25. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

                                            
4  Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
5  Ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 594 a ze dne 11. září 2017 č. 632. 
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Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

„Předkladatel připomínku nepřijal s vágním odkazem na diskusi v rámci 

vnitroresortního připomínkového řízení. 

Má připomínka směřovala „pouze“ ke splnění povinnosti uložené 

Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015 – 2020. 

Výhrady proti opatření pod bodem 11.2 národního plánu mohli zástupci 

Ministerstva zdravotnictví vznést na jednáních pracovní skupiny, která 

předmětnou strategii připravila. Mohl tak učinit i ministr zdravotnictví 

na příslušném jednání vlády. Vláda však národní plán schválila ve znění, 

zahrnujícím předmětné opatření, a současně uložila ministru 

zdravotnictví, aby je realizoval. 

Za výše popsaného stavu mělo být ve vnitroresortním připomínkovém 

řízení cizelováno znění nového ustanovení, a nikoliv zpochybněna 

účelnost opatření jako takového. 

Připomínám, že opatření mělo být splněno do 31. prosince 2016 - 

při revizi národního plánu v roce 2017 byl termín plnění na žádost 

Ministerstva zdravotnictví odložen na 31. prosince 2017.“. 

 

 
Ke stávajícímu § 1 odst. 2 písm. k) vyhlášky 

Navrhovaná novela pomíjí jeden z důležitých aspektů použití 

omezovacích prostředků, totiž princip subsidiarity, který se na úrovni 

zákona o zdravotních službách projevil pravidlem v § 39 odst. 2 písm. c). 

„Omezovací prostředky lze použít poté, co byl neúspěšně použit mírnější 

postup, než je použití omezovacích prostředků, s výjimkou případu, kdy 

použití mírnějšího postupu by zjevně nevedlo k dosažení účelu podle 

písmene a), přičemž musí být zvolen nejméně omezující prostředek 

odpovídající účelu jeho použití.“ Neschopnost poskytovatele zdravotních 

služeb doložit splnění tohoto pravidla bude mít v případě stížnosti 

zásadní důsledky, neboť v průběhu omezení svobody je na poskytovateli, 

aby doložil nezbytnost použité síly. Že se to týká právě i subsidiarity 

použití síly, vyplývá jasně z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva v případu Bureš proti České republice (č. 37679/08, rozsudek 

ze dne 18. 10. 2012, § 97 a 98). 

Připomínka přijata. 

Byl doplněn § 1 odst. 2 písm. k) bod 1. o nový text. 
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Navrhuji proto v § 1 odst. 2 na konci písmene k) doplnit bod 9, který 

zní: 

„9. záznam o tom, jaký mírnější postup byl před použitím 

omezovacího prostředku neúspěšně použit, nebo důvod, proč 

mírnější postup nemohl být využit“. 

Podotýkám, že příslibem doplnění vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

o tento bod dosáhlo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2015 toho, že jsem 

stáhla zásadní připomínku k návrhu zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky tabáku. O potřebnosti tohoto pravidla k vedení 

dokumentace nebylo sporu a spoléhám se nyní na dodržení příslibu. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Vyjádření přip. místa k přijetí připomínky: 

 

„Upravené znění návrhu ve skutečnosti není přijetím mé 

připomínky. 

Navrhla jsem doplnit do § 1 odst. 2 písm. k) vyhlášky povinnost činit 

záznam o tom, jaký mírnější postup byl před použitím omezovacího 

prostředku neúspěšně použit, nebo důvod, proč mírnější postup nemohl 

být využit. 

Upravený návrh naproti tomu žádá, aby ze záznamu o důvodu omezení 

vyplývalo „proč nepostačovalo použít mírnější omezovací prostředek“. 

Text ustanovení by měl odpovídat § 39 odst. 2 písm. c) zákona 

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

poskytování, ve znění pozdějších předpisů,6 přičemž primárním zdrojem 

je pojetí principu subsidiarity podané Evropským soudem pro lidská 

práva v rozhodnutí ve věci Bureš proti České republice (č. 37679/08, 

rozsudek ze dne 18. 10. 2012, § 97 a 98). 

Nejde tak jen o subsidiaritu v rámci jednotlivých forem omezovacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 

Ustanovení§ 1 odst. 2 písm. k) bod 1o dohodě s VOP upraveno 

takto: 

„1.záznam o indikaci omezení včetně specifikace druhu, důvodu a 

účelu omezení a stanovení intervalů kontrol a jejich rozsahu; 

z uvedení důvodu též vyplývá, proč nepostačovalo použít 

mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků,“. 

 

                                            
6  „Omezovací prostředky lze použít … c) poté, co byl neúspěšně použit mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků, s výjimkou případu, kdy použití 
mírnějšího postupu by zjevně nevedlo k dosažení účelu podle písmene a), přičemž musí být zvolen nejméně omezující prostředek odpovídající účelu jeho použití.“ 
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prostředků, ale vůbec o použití mírnějšího postupu, než je použití 

omezovacího prostředku. Nerozumím snaze formulovat povinnost 

jinak, než to Ministerstvo zdravotnictví učinilo v nedávno vydaném 

Metodickém doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení 

volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta 

(čl. 2 dost. 3). 

Předkladatel tedy připomínku ve skutečnosti nepřijal.“. 

 
K bodu 30 (Příloha č. 1 část 5 až 8) 

Návrh ruší 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 (dále jen „části zdravotnické dokumentace“). Z odůvodnění 

záměru vyplývá, že jednotně stanovený požadavek na obsah dokumentů 

považuje předkladatel za nevhodný, neboť by měl být uzpůsoben podle 

typu zdravotního výkonu, podle individuálních charakteristik a potřeb 

pacienta či podle jeho vůle (záznam o souhlasu s poskytováním 

informací). Pro vymezení podstatných náležitostí považuje za dostačující 

úpravu v zákoně o zdravotních službách. 

Nesouhlasím s názorem předkladatele, že zákon o zdravotních službách 

dostatečně upravuje podstatné náležitosti částí zdravotnické 

dokumentace. Naopak tvrdím, že zákon o zdravotních službách 

neobsahuje žádné vymezení minimálních obsahových náležitostí částí 

zdravotnické dokumentace. Co se týká písemného souhlasu 

s poskytnutím zdravotních služeb, zákon pouze stanoví, že písemný 

souhlas je součástí zdravotnické dokumentace.7 Obdobně zákon požaduje 

pouze to, aby pacient odmítající léčbu učinil písemné prohlášení 

(revers).8 

Domnívám se, že vypuštění předmětné části vyhlášky by mohlo mít 

negativní dopad na další praxi poskytovatelů zdravotních služeb. Obávám 

se toho, že pokud právní předpisy nebudou vymezovat požadavky 

na obsah písemného souhlasu, někteří poskytovatelé zdravotních služeb 

budou písemný informovaný souhlas koncipovat nedostatečně. Dokáži si 

představit, že by vypuštění náležitostí písemného souhlasu v praxi vedlo 

Připomínka nepřijata. 

Uvedené instituty se v žádném případě neruší a jejich 

povinnost vyplývá ze zákona. Ruší se jednotná podoba 

záznamu. V případě informovaného souhlasu, 

negativního reversu a dříve vysloveného přání stojí 

dodržování práv pacientů rozhodně na reálné 

komunikaci a vyjadřování vůle pacienta, nikoli na 

záznamu. K reálnému omezování práv pacientů dochází 

nječastěji právě tak, že je jim předložen „papír“ 

k podpisu, místo toho, aby jim byly řádně předány 

informace, pacient se mohl ptát, proběhl dialog mezi 

zdravotnickým pracovníkem a pacientem a pacient mohl 

jasně vyjádřit svoji vůli. Takové úkony se navíc liší 

nejen podle zdravotního stavu a zdravotního problému 

pacienta, ale také v návaznosti na další zdravotní obtíže 

pacienta, jeho schopnost porozumět problematice apod. 

Vzhledem k tomu reálně nelze stanovit jednotnou 

strukturu zápisu pro všechny tyto situace. Cílem těchto 

změn je tedy podpořit naplnění práv pacientů, nikoli 

naopak. 

Pro případné soudní posouzení naplnění práv pacienta je 

mnohem podstatnější zjistit, zda se pacient dozvěděl 

reálně potřebné informace pro jeho rozhodnutí, nikoli to, 

zda v záznamu chybí některá, v daném případě zbytná, 

                                            
7  Ustanovení § 34 odst. 5 zákona o zdravotních službách. 
8  Ustanovení § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 
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k pouhému podpisu věty „Pacient poučen“. 

Domnívám se, že stávající znění vyhlášky do určité míry chrání také 

poskytovatele zdravotních služeb a předchází některým konfliktům. 

Pokud bude přijato navrhované znění vyhlášky a pacient namítne 

nedostatečné poučení, poskytovatel zdravotních služeb bude jen stěží 

prokazovat, že pacient obdržel veškeré relevantní informace. Zároveň 

stávající znění představuje pro poskytovatele i pro pacienta kontrolu 

rozsahu informací, které by měl poskytovatel předat a pacient obdržet. 

Nad to je třeba podotknout, že odůvodnění navrhované změny je 

v rozporu s obecnými cíli předkladatele popsanými v bodě 1. odůvodnění 

– „Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů“. Předkladatel v tomto bodě sděluje, že změny 

vyhlášky mají za cíl částečně snížit administrativní zátěž zdravotnických 

pracovníků. Pokud předkladatel zároveň tvrdí, že by obsah dokumentů 

měl být přizpůsoben individuálním charakteristikám a potřebám každého 

pacienta, pak se domnívám, že by naopak zdravotnickým pracovníkům 

přibyla administrativní zátěž. 

Navrhuji proto ponechat stávající znění uvedených částí přílohy 

vyhlášky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

„Předkladatel připomínku nepřijal, aniž se vypořádal s mými 

argumenty. 

Zpochybnila jsem odůvodnění předkladatele, že zákon o zdravotních 

službách dostatečně upravuje podstatné náležitosti částí zdravotnické 

dokumentace. 

Předkladatel reaguje tvrzením, že uvedené instituty nemají být rušeny, 

ruší se jen jednotná podoba. 

Předkladatelem tvrzené výhrady jsem neuplatnila. K uplatněným 

připomínkám se nevyjádřil, přesto je nepřijal.“. 

 

avšak vyhláškou předepsaná kolonka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 
Nelze souhlasit s předloženým tvrzením. Jednak to, co je zásadní 

v případě informovaného souhlasu, je to, aby pacient obdržel 

patřičné informace a vyslovil svobodný souhlas. Písemný záznam je 

zcela sekundární a je až na naprosté výjimky nepovinný. 

Tvrzení, že v zákoně o zdravotních službách se o záznamu o 

informovaném souhlasu pouze říká, že je součástí zdravotnické 

dokumentace, zcela neodpovídá skutečnosti. Je-li to záznam o 

informovaném souhlasu, tak se v něm zaznamenává, to co je 

předmětem informovaného souhlasu – viz § 31 (v návaznosti na § 

34) zákona o zdravotních službách, kde se např. v odst. 2 uvádí, 

které informace pacient pro účely souhlasu obdrží. 

Nevidíme tedy důvod pro vyslovené obavy, když jsou povinnost 

získat informovaný souhlas a jeho náležitosti i nadále stanoveny 

zákonem. 

 
K bodu 38 (Příloha č. 1 část 11) 

Navrhovanou novelou se má zcela vypustit ustanovení o minimálním 

Připomínka nepřijata. 

Záznamy o ošetřovatelské péči musí podléhat stejným 
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obsahu 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,“ uvádí se jako 

odůvodnění v doprovodné zprávě. Reagovat na tyto problémy zrušením 

právní úpravy považuji za neadekvátní a z pohledu prevence špatného 

zacházení za nebezpečné. Zkušenosti z provádění systematických návštěv 

ukazují, že zatímco někteří poskytovatelé zdravotních služeb (zvláště 

akreditovaní) systematicky nechybují, co se týká obsahu zdravotnické 

dokumentace, je stále mnoho těch, u nichž dokumentace dostatečně 

nevypovídá o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb 

a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem 

pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb. Týká se to 

také poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují ošetřovatelskou péči, 

přičemž zdravotní problémy klientů sociálních služeb jsou oblast velmi 

riziková z hlediska špatného zacházení. Nedostatky v dokumentaci 

zaprvé znemožňují kontinuální práci s ošetřovatelskými problémy. 

Zadruhé brání efektivní kontrole, vnitřní i vnější. V neposlední řadě, stát 

musí mít zachovanou reálnou možnost správního postihu případů, kdy je 

dokumentace nedostatečná. To by bylo bez bližšího vymezení jejího 

obsahu velmi ztíženo a zcela formální přístup by správnímu postihu 

unikal. 

S ohledem na to, že u velké skupiny poskytovatelů nelze spoléhat 

na odbornou erudici při vedení dokumentace, považuji v současné době 

za nevyhnutelné ponechat v právní úpravě minimální parametry 

dokumentace ošetřovatelské péče, a tedy předložený návrh odmítám.  

 

Navrhuji vypustit bod 38 návrhu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

„Předkladatel připomínku nepřijal, aniž se vypořádal s mými 

argumenty. 

Předkladatel připomínku nepřijal s tím, že nyní dochází ke zbytečnému 

zatížení zdravotnických pracovníků. 

pravidlům jako záznamy o veškeré další zdravotní péči. 

Reálný obsah ošetřovatelské péče se též odvíjí od 

konkrétní situace a hypertrofovat požadavky na ni pouze 

následně odvádí pozornost zdravotnických pracovníků 

od pacienta k dokumentaci, či je zbytečně přetěžuje, jak 

toho jsme denně svědky v zdravotnické praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 
Viz výše připomínka hlavního města Prahy. 

Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně preferuje kvalitní 

poskytování zdravotních služeb, na které je třeba mít dostatek času, 

před sepisováním podrobných a mnohdy zbytečných záznamů. 
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Musím zopakovat, že zkušenosti z oblasti prevence špatného zacházení 

ukazují, že je mnoho poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž 

dokumentace dostatečně nevypovídá o průběhu a výsledku 

poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech 

souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem 

při poskytování zdravotních služeb. Týká se to také poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří poskytují ošetřovatelskou péči. To je důvod ne 

k vyškrtnutí prováděcích ustanovení, ale k zefektivnění práce 

s dokumentací. Na to by se ministerstvo mělo zaměřit. 

Nedostatky v dokumentaci zaprvé znemožňují kontinuální práci 

s ošetřovatelskými problémy a zadruhé brání efektivní kontrole. 

V neposlední řadě, stát musí mít zachovanou reálnou možnost správního 

postihu případů, kdy je dokumentace nedostatečná. To by bylo bez 

bližšího vymezení jejího obsahu velmi ztíženo. 

Ministerstvo zdravotnictví nese primární odpovědnost za to, že dosud 

v zákoně o zdravotních službách nenalezneme obecný přestupek 

k postihu nesplnění opatření uložených kontrolním orgánem k odstranění 

zjištěných nedostatků, který by jinak takové pochybení mohl pokrýt. 

Opakuji, že pokud nyní nejsou obsahové nároky z pohledu ministerstva 

adekvátní, mají být změněny, nikoli zrušeny.“. 

 

Zvláště v době nedostatku zdravotnických pracovníků je to opatření 

zcela nezbytné pro zachování kvality zdravotních služeb. Jak víme 

z mnoha reakcí všeobecných sester a dalšího ošetřovatelského 

personálu, je právě míra vedení záznamů prvkem způsobujícím 

jejich demotivaci a též odchod mimo zdravotnictví. Na tuto hrozbu 

musí MZ reagovat a činí tak. Jedná se tak o opatření ve prospěch 

pacientů. 

Hospodářská 

komora 

 

 
Trvá na připomínce č. 2. 

 A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) konstatuje, že 

návrh upřesňuje vedení zdravotnické dokumentace a je přínosem pro 

poskytovatele zdravotnických služeb. 

HK ČR se ale domnívá, že se předkladatel dostatečně nezabýval otázkou 

zabezpečení elektronické zdravotní dokumentace tak, aby bylo v souladu 

s požadavky § 55, písma) zákona o zdravotních službách. Již dnes jsou 

některé typy zdravotnické dokumentace uchovávány pouze elektronicky 

(např. obrazová dokumentace). Zdravotnická zařízení, jako správci 

pacientské dokumentace, však nemají k dispozici jasné legislativní 

podmínky pro její uchování tak, aby bylo zajištěno, že se s dokumentací 

nebude manipulovat a že nedojde k jejímu zneužití, případně nebude 

Připomínka nepřijata. 

 

Na elektronickou zdravotnickou dokumentaci se 

vztahuje nejen zákon o zdravotních službách a vyhláška 

o zdravotnické dokumentaci, ale také občanský zákoník, 

nařízení eIDAS, (zanedlouho) nařízení GDPR. 

 

MZ plánuje bližší právní úpravu v rámci návrhu zákona 

o elektronizaci zdravotnictví, jehož věcný záměr 

představí v 2. pololetí 2018. 
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možné použít ji jako důkazní materiál v případě soudních sporů bez 

dodržení zákonných podmínek. 

 

 Zásadní připomínky  

 1. Připomínka k ustanovení § 1 odst. (2) 

Navrhujeme v § 1 odst. (2) za bod c) přidat bod d)  

„d) Identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce, opatrovníka a 

osoby blízké (dále jen další osoby), kterými jsou: 

1) jméno, popřípadě jména, příjmení dalších osob, 

2) adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o 

cizince, místo hlášeného pobytu na území České republiky, a v případě 

osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresa bydliště 

mimo území České republiky, 

3) telefonní číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě další kontaktní 

údaje, pokud jsou další osobou sděleny:“ 

Dále navrhujeme ostatní body v § 1 odst. (2) přejmenovat. 

Odůvodnění:  

Vedení těchto údajů ve zdravotnické dokumentaci je nezbytné z hlediska 

právní ochrany pacienta i poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Připomínka přijata. 
 

Viz nový text § 1 odst. 1 písm. i). 

 2. Připomínka k ustanovení § 6  

Navrhujeme do dotčeného ustanovení doplnění nových odstavců (4) a 

(5): 

 „(4) Zápisy do zdravotnické dokumentace v elektronické podobě 

jsou  

a) za účelem zajištění integrity a původu zapečetěny elektronickou 

pečetí zdravotnického zařízení dle zákona o službách vytvářejících 

důvěru9, 

Připomínka nepřijata. 
 

Bližší náležitosti vymezí až připravovaný zákon o 

elektronizaci zdravotnictví na základě odborné diskuse. 

 

 

 

 

 

                                            
9 Zákon 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
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b) za účelem prokázání data zápisu opatřeny kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem zařízení dle zákona o službách 

vytvářejících důvěru, nejpozději do konce dne, kdy byl zápis do 

zdravotnické dokumentace proveden. Za čas provedení zápisu do 

zdravotnické dokumentace se považuje okamžik, kdy byl elektronický 

záznam ve své konečné elektronické podobě uložen se všemi 

náležitostmi do informačního systému nebo na jiné technické zařízení.  

 (5) Po dobu stanovenou pro uchování zdravotnické dokumentace 

musí být udržována platnost elektronické pečetě i časového razítka.“. 

Odůvodnění:  

Zákon o zdravotních službách stanovuje v §55, písm. a) jako podmínku 

pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě zabezpečení 

záznamů proti modifikaci. Zákon nicméně neupřesňuje dostatečně úroveň 

tohoto zabezpečení, výklad tohoto ustanovení tak může být velmi různý a 

v krajním případě nedostatečný pro řádné zabezpečení dokumentace. 

Návrh nestanovuje nové podmínky, ale zpřesňuje a konkretizuje 

technické provedení zabezpečení této podmínky tak, aby tato 

dokumentace byla zabezpečena na stejné úrovni jako dokumentace 

převáděná z listinné podoby do elektronické podoby, viz odst. 1) až 2) 

tohoto paragrafu.   

 

Vyjádření přip. místa k vypořádání připomínky: 

„Rozumíme tomu, že vzniká samostatný zákon o elektronizaci 

zdravotnictví, nicméně ten může pouze novelizovat současné 

předpisy, které elektronizaci již  

umožňují a měly by tedy již dnes jasně vymezovat rámec, ve 

kterém se elektronizace zdravotnictví má pohybovat. Současně by 

předpisy měly  pro jednotlivé 

 úkony zachovávat stejnou míru podrobnosti. Pokud má být 

zachována alespoň rámcová vyváženost vyhlášky, není správné z 

pohledu zásad tvorby předpisů, aby byl pro dokumenty převáděné z 

písemné formy do elektronické formy stanoven v čl. VI. odst (2) 

konkrétní technický postup jak zabezpečit takový dokument a na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření MZ: 

Máme za to, že obecné požadavky v zákoně o 

zdravotních službách jsou nyní dostačující. Již 

z dosavadních diskusí v rámci přípravných prací na 

věcném záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví 

nejsme přesvědčeni o správnosti navržených požadavků, 

které tak ponecháme budoucí širší diskusi, jsou nyní 

dostačující. Již z dosavadních diskusí v rámci přípravných prací na 

věcném záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví nejsme 

přesvědčeni o správnosti navržených požadavků, které tak 

ponecháme budoucí širší diskusi. 
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druhé straně pro dokumenty elektronicky vznikající byl takový 

postup uveden pouze velmi velmi vágně v zákoně bez upřesnění ve 

vyhlášce. Správným postupem je buď odstranit z článku VI. 

vyhlášky odstavec č. (2), s tím že bude rovněž řešeno v novém 

zákoně o elektronizaci zdravotnictví (což nedává příliš smysl) nebo 

doplnit obdobné upřesnění technického provedení i pro 

elektronickou zdravotnickou dokumentaci jako takovou.“. 
 

 3. Připomínka k Příloze č. 1 vzor č. 6  

Navrhujeme vrácení vzoru č. 6 do Přílohy č. 1.  

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme se zrušením vzoru č. 6 Záznam o odmítnutí poskytnutí 

zdravotních služeb /revers/.  

Takovýto dokument má významný dopad pro právní ochranu 

zdravotnických zařízení, resp. lékařů a dalšího zdravotnického personálu. 

Z toho důvodu považujeme za důležité, aby zůstal zachován včetně 

předepsaných náležitostí.  

 

Připomínka nepřijata. 
 

Jednotné požadavky vzhledem k rozmanitosti reálných 

situací nejsou na místě. 

 
K připomínkám 3 až 5 viz též připomínky MS, VOP a hl. m. 

Prahy. 

  4. Připomínka k Příloze č. 1 vzor č. 8  

Navrhujeme vrácení vzoru č. 8 do Přílohy č. 1. 

Odůvodnění:  

Nesouhlasíme se zrušením tohoto vzoru č. 8 Záznam o souhlasu s 

poskytováním informací. Tento vzor přesně definoval obsah dokumentu, 

na základě kterého zdravotnická zařízení informace poskytují. 

 

Připomínka nepřijata. 
 

Není důvodu stanovovat jednotné požadavky vyhláškou. 

 5. Připomínka k Příloze č. 1 vzor č. 11.  

Navrhujeme vrátit vzor č. 11 do Přílohy č. 1 

Odůvodnění:  

Nesouhlasíme se zrušením tohoto vzoru č. 11 Dokumentace 

ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská dokumentace pomáhá obhájit 

Připomínka nepřijata. 
 

Záznamy ošetřovatelské péče se neruší. Ruší se 

specifické požadavky na obsah zápisů. 
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dlouhodobou péči před zdravotními pojišťovnami, není smysluplné ho 

rušit. 

V Praze 14. července 2018  

 

Vypracoval:  JUDr. Radek Policar 

                     Mgr. Zdeňka Bartošová Podpis: 
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