
                                                 III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Název:  

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

ve znění pozdějších předpisů. 

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

ve znění pozdějších předpisů se předkládá na základě zmocnění podle § 120 zákona                 

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

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 69 písm. a) až c)     

a § 69c odst. 2 zákona o zdravotních službách.  

 

Podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byl požádán předseda Legislativní rady 

vlády o udělení výjimky z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA), čemuž bylo 

dne 1. 4. 2019 vyhověno (čj. 11403/2019-UVCR). 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Vyhláška č. 98/2012 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 372/2011 Sb.,             

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

Novelou zákona o zdravotních službách provedenou zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, došlo 

mimo jiné k upřesnění zákonné úpravy Národního kontaktního místa pro elektronické 

zdravotnictví jako informačního systému veřejné správy (dále jen „Národní kontaktní místo“) 

a doplnění vymezení pacientského souhrnu jako datasetu obsahujícího stručnou anamnézu 

pacienta s údaji získanými ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi s tím, 

že pacientský souhrn je samostatnou součástí této dokumentace a jeho vedení je 

dobrovolným rozhodnutím poskytovatele zdravotních služeb. Účelem vedení pacientského 

souhrnu je poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu pacienta pro potřeby 

přeshraničních zdravotních služeb. Za tím účelem lze pacientský souhrn předat 

bez souhlasu pacienta prostřednictvím Národního kontaktního místa poskytovateli členského 

státu EU, který o pacientský souhrn pacienta, kterého má v péči, prostřednictvím „svého“ 

národního kontaktního místa požádal. 

 

V návaznosti na to bylo: 

- doplněno zmocňovací ustanovení § 69 zákona tak, že vyhláškou mají být stanoveny 

náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah částí zdravotnické dokumentace, 

včetně způsobu tvorby, obsahu a struktury pacientského souhrnu, a náležitosti 

požadavku o pacientský souhrn podaného prostřednictvím Národního kontaktního 

místa, včetně způsobu jeho vyžádání u poskytovatele zdravotních služeb a jeho 

předání poskytovateli jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím 

Národního kontaktního místa, a vloženo nové zmocňovací ustanovení § 69c odst. 2, 
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na jehož základě má být vyhláškou stanoven způsob, forma, náležitosti a postup 

ohlášení vedení a poskytování pacientských souhrnů poskytovatelem prostřednictvím 

Národního kontaktního místa. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zdravotnické dokumentaci, si klade v souladu 

s novou zákonnou úpravou za cíl upřesnění náležitostí pacientského souhrnu jako součásti 

zdravotnické dokumentace, včetně jeho jednotlivých položek a jejich kódování v ČR, 

náležitostí požadavku poskytovatele zdravotních služeb o pacientský souhrn a způsob 

a postup při jeho vyžádání prostřednictvím Národního kontaktního místa, a také náležitosti 

požadavku o pacientský souhrn a jeho předání poskytovateli jiného státu EU prostřednictvím 

Národního kontaktního místa. 

Pacientský souhrn (patient summary) je soubor nezbytných a srozumitelných 

administrativních a anamnestických údajů konkrétního pacienta, které jsou aktuálně 

k dispozici a umožňují poskytnutí bezpečné, zejména akutní, zdravotní péče. Jinými slovy je 

to minimální soubor administrativních údajů (identifikačních a kontaktních údajů) pacienta, 

jeho opatrovníků či jiných zákonných zástupců a dalších osob, kterým lze na základě § 33 

zákona o zdravotních službách poskytovat informace o pacientovi, včetně informací o jeho 

zdravotním stavu. Součástí pacientského souhrnu jsou také identifikační a kontaktní údaje 

poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost, u něhož je pacient registrován. Kontaktní údaje na registrujícího poskytovatele jsou 

nezbytné proto, že umožňují ošetřujícímu lékaři naplnit jeho informační povinnost vůči 

registrujícímu poskytovateli (§ 45 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.). V případě 

zahraničního poskytovatele, se předpokládá, že bude kontaktních informací využito jak pro 

možnost konzultace, tak např. pro možnost vyžádání dalších částí zdravotnické 

dokumentace. 

Pacientský souhrn může být tvořen několika způsoby, přičemž jeho samotné vedení 

a způsob vytvoření záleží pouze na rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb. 

Předpokládá se, že nejčastějším způsobem zpočátku bude vytvoření pacientského souhrnu 

automatickým výběrem dat ze zdravotnické dokumentace pacienta vedené v elektronické 

podobě prostřednictvím funkce informačního systému poskytovatele zdravotních služeb. 

Nicméně není vyloučeno ani vytvoření samostatného dokumentu obsahujícího jednotlivé 

položky anebo kombinace automatického vytvoření pacientského souhrnu a doplnění údajů 

lékařem registrujícího poskytovatele nebo jiným ošetřujícím lékařem. 

 

Úpravy provedené ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., navrhovanou novelou jsou nezbytné proto, že 

bez těchto úprav by byla zákonná úprava vedení a sdílení pacientského souhrnu 

prostřednictvím Národního kontaktního místa v praxi neaplikovatelná. Počítá se s tím, že 

v případě potřeby bude ve spolupráci s provozovatelem Národního kontaktního místa 

vypracován metodický pokyn řešící problematiku vedení pacientského souhrnu                      

u poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s možnými zásahy do zavedené praxe 

vedení zdravotnické dokumentace v potřebném detailu. 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky byl připraven v mezích zákona o zdravotních službách a v rozsahu zmocnění 

podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení   
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§ 69 písm. a) až c) a § 69c odst. 2 zákona o zdravotních službách.  

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu.  

Právo EU nestanoví konkrétní požadavky na úpravu, která bude obsahem navrhované 

novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Návrh změny vyhlášky respektuje závazky ČR, 

vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Problematiky upravované návrhem vyhlášky se 

judikatura soudních orgánů EU nedotýká. 

Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současném znění vyhlášky o zdravotnické dokumentaci nejsou zohledněny změny zákona 

o zdravotních službách provedené zákonem č. 111/2019 Sb.  

Důvodem změny je, aby vyhláška jako prováděcí právní předpis zákona o zdravotních 

službách byla v souladu s tímto zákonem, čehož lze dosáhnout zohledněním změn zákona 

v mezích a v souladu se zákonným zmocněním. Účel zákonného zmocnění nelze naplnit 

jinak než prováděcím právním předpisem. Zákon by nebyl v dotčeném rozsahu bez 

prováděcího právního předpisu aplikovatelný.  

V návaznosti na zákonnou úpravu se vymezují nová ustanovení, která upřesňují formu 

a způsob komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb a Národním kontaktním 

místem, včetně stanovení „podrobností“ o pacientském souhrnu předávaném mezi 

poskytovateli zdravotních služeb a poskytovateli jiného státu EU prostřednictvím Národního 

kontaktního místa.   

 

Navrhovanou novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci budou provedeny zejména  

změny, spočívající ve stanovení náležitostí pacientského souhrnu jako součásti zdravotnické 

dokumentace, způsobu jeho tvorby, obsahu, struktury a způsobu sdílení prostřednictvím 

Národního kontaktního místa, jakož i stanovení náležitostí a podmínek elektronické 

komunikace a výměny zdravotnických dat mezi poskytovateli zdravotních služeb 

a poskytovateli jiného státu EU prostřednictvím Národního kontaktního místa, jehož 

správcem je Ministerstvo zdravotnictví. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí ČR, 
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dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením           

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty - jedná se o využití již existujících informací a údajů vedených 

ve zdravotnické dokumentaci o pacientovi. Nebude mít sociální dopady, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména rodiny, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny ani dopady na životní prostředí.  

 

Lze však předpokládat mírný dopad na podnikatelské prostředí, neboť bude nutné provést 

úpravy softwaru informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb pro předávání 

pacientského souhrnu. Kvalifikovaný odhad tohoto dopadu však nelze určit. Možný dopad 

závisí na stupni vývoje informačního systému poskytovatele zdravotních služeb, který se 

rozhodl pro vedení pacientského souhrnu, a jeho možnostech. Vzhledem k tomu, 

že poskytovatelé zdravotních služeb se mohou dobrovolně rozhodnout, zda budou možnost 

vedení a sdílení pacientského souhrnu využívat, lze předpokládat, že se tak rozhodnou ti, 

jejichž systémy nebudou vyžadovat zásadnější finanční zásah, kromě úprav informačního 

systému zahrnutých do poplatků za jeho údržbu. Rovněž je třeba mít na zřeteli, že řada 

poskytovatelů zdravotních služeb v současné době čerpá evropské dotace na úpravy 

nemocničních informačních systémů, a proto se dá předpokládat, že příslušné úpravy budou 

provedeny v rámci projektu tak, aby byla zajištěna požadovaná interoperabilita systému.  

 

Úpravy rovněž nebudou vyžadovat další opatření ve smyslu personálního zajištění.    

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádný požadavek, kvůli kterému by mohl být konstatován rozpor 

se zásadou zákazu diskriminace. Návrh se nedotýká problematiky rovnosti mužů a žen. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Návrhem vyhlášky se nerozšiřuje rozsah osobních údajů dosud zpracovávaných na základě 

stávající vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 

předpisů. Obecně, jako pro všechna nakládání s osobními údaji, včetně jejich sdělování, 

platí, že je možné postupovat pouze v souladu s příslušnými zákony (pro tento případ viz 

zákon o zdravotních službách), přičemž musí být dodržována povinnost zachovávat 

mlčenlivost, která je v těchto právních předpisech stanovena. 

Na základě doplnění podle § 65 odst. 2 písm. p) zákona o zdravotních službách provedené 

zákonem č. 111/2019 Sb., mohou bez souhlasu pacienta nahlížet do zdravotnické 

dokumentace, jde-li o pacientský souhrn, zdravotničtí pracovníci poskytovatele jiného státu 

EU prostřednictvím příslušného národního kontaktního místa, a to za účelem poskytnutí 

zdravotních služeb pacientovi, který se nachází v péči poskytovatele jiného státu EU 

a o němž je pacientský souhrn veden. 
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Na základě § 56a odst. 3 lze pacientských souhrn předávat prostřednictvím Národního 

kontaktního místa poskytovateli jiného státu Evropské unie bez souhlasu pacienta. 

Pacientský souhrn je podle zákona o zdravotních službách samostatnou součástí 

zdravotnické dokumentace. Na pacientský souhrn se vztahují všechna ustanovení zákona 

jako na jiné součásti zdravotnické dokumentace.  

Navrhované právní řešení zakládá zpracování osobních údajů v následujících parametrech: 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů  

− osobní údaje 

- rozsah údajů – osobní údaje uživatelů přistupujících k systému, a to, jméno, 

příjmení, identifikátor osoby, role, označení odbornosti, označení organizace, IP 

adresa uživatele, osobní a kontaktní údaje pacienta, opatrovníků a jiných 

zákonných zástupců a dalších osob, kterým lze na základě § 33 zákona 

o zdravotních službách poskytovat informace o pacientovi 

- účel zpracování - informace o autentizacích a autorizaci za účelem provádění 

jejich auditů s možností detekování nestandardního chování uživatelů pro snížení 

rizik provozu systému zneužitím přístupových údajů  

- veřejnost zpracování – neveřejné, omezený přístup 

- lhůta pro uchování - doba produkčního provozu hodnoceného systému 

− osobní údaje zvláštní kategorie 

- rozsah údajů – osobní údaje zvláštní kategorie, zejména údaje o zdravotním 

stavu 

- účel zpracování – poskytnutí základních zdravotních informací o pacientovi 

nezbytných pro bezpečné poskytnutí zdravotní péče 

- veřejnost zpracování – neveřejné, omezený přístup 

- lhůta pro uchování - v rámci informačního systému Národní kontaktní místo - jen 

po dobu nezbytně nutnou pro zpracování a předání dat, a to v řádu milisekund až 

sekund 

V rámci workflow výměny zdravotnických dat prostřednictvím Národního kontaktního místa 

dochází k vyžádání, provedení překladu a poskytnutí pacientského souhrnu do země 

ošetření. Pacientský souhrn obsahuje základní zdravotní informace nezbytné pro bezpečné 

poskytnutí zdravotních služeb (zdravotní péče), tedy zvláštní kategorii osobních údajů podle 

GDPR, a to zejména údaje o zdravotním stavu. 

Informační systém jako takový dlouhodobě zpracovává a ukládá pouze údaje o transakci 

jako takové (identifikační údaje a identifikátor dotazujícího subjektu, log transakce dokládající 

její nepopiratelnost). Neukládají se žádné osobní údaje pacienta, osobní údaje opatrovníků, 

zákonných zástupců a osob, kterým lze na základě § 33 zákona o zdravotních službách 
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poskytovat informace o pacientovi, osobní údaje lékaře nebo procesovaný dokument 

(pacientský souhrn). Informační systém zpracovává přenášené informace (osobní 

a zdravotnická data obsažená v pacientském souhrnu) pouze v tom smyslu, 

že zprostředkovává jejich přenos, a to v řádu milisekund až sekund.  

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle GDPR (DPIA) informačního systému 

Národní kontaktního místo pro elektronické zdravotnictví bylo provedeno podle čl. 35 GDPR. 

DPIA obsahuje analýzu rizik při zpracování identifikovaných dotčených položek (rozsah 

zpracovávaných osobních údajů), a dále jsou identifikována opatření pro předcházení, 

minimalizaci nebo eliminaci těchto rizik, která jsou detailně popsána v provozní dokumentaci 

informačního systému veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 

(bezpečnostní politika systému, analýza rizik).  

Zajištění ochrany osobních údajů u informačního systému Národní kontaktní místo bylo 

zástupci Kraje Vysočina, pověřeného v souladu s § 2 písm. d) zákona c. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů, provozováním Národního kontaktního místa pro elektronické 

zdravotnictví (MZDR 5533/2019-1/PRO), konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních 

údajů. Podmínky vyplývající z pověření jsou specifikovány ve Smlouvě o spolupráci při 

zabezpečení provozu informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické 

zdravotnictví reg. č. 0464/18. Zpracované DPIA bylo ověřeno a schváleno Pověřencem pro 

ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví. Vypracování posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů dle GDPR bylo také jedním z požadavků, který byl ověřován v rámci auditu 

informačního systému ze strany Evropské komise a zástupců ostatních členských států EU. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci nezakládá žádná korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh novely vyhlášky nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

Z pohledu kyberbezpečnosti – značná část vnitrostátní komunikace mezi systémy probíhá 

prostřednictvím uzavřené infrastruktury Ministerstva vnitra - CMS 2.0. Přeshraniční 

komunikace probíhá prostřednictvím uzavřené infrastruktury Evropské komise TESTA NG.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodům 1, 2 a 4 (§ 1 odst. 1 písm. b) bod 4 a 6 a písm. j)) 

Vzhledem k tomu, že podle § 56a odst. 1 zákona o zdravotních službách je pacientský 

souhrn samostatnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi 

a zaznamenávají se v něm údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci, doplňuje se tedy § 1 

o chybějící údaje potřebné pro jeho vedení. 

 

K bodu 3 (§ 1 odst. 1 písm. i)) 

Jde o legislativně technickou úpravu. 

 

K bodu 5 (§ 1 odst. 3) 

Na základě nového odstavce 3 se umožňuje vést a zaznamenávat údaje o pacientovi, které 

nejsou uvedeny v odstavci 1 nebo 2, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k vyhlášce.  

 

K bodu 6 (§ 2 písm. c)) 

Vzhledem k specifikům péče poskytované pacientům s duševním onemocněním, kteří jsou 

hospitalizováni na lůžkách následné lůžkové péče, není účelné každý týden zaznamenávat 

do dokumentace souhrn informací (epikrízu) a plán dalšího léčebného postupu. Stav takto 

hospitalizovaných pacientů vyžaduje doléčení, včetně poskytnutí psychiatrické rehabilitace, 

jejich stav je většinou dlouhodobě stabilizovaný, mění se v řádu týdnů a měsíců                     

a nevyžaduje přehodnocení plánu každý týden. Při nutnosti zapisovat souhrn informací do 

zdravotnické dokumentace v souladu se stávající vyhláškou se tento zápis často stává 

formálním, a pouze odebírá lékařům čas, který by bylo žádoucí věnovat přímé péči 

pacientům. Zvláště v období personální nouze, která v současné době na psychiatrické 

nemocnice doléhá, je velmi žádoucí využívat lidský potenciál zdravotnických pracovníků 

účelně a efektivně. Proto se navrhuje doplnění § 2 písm. c) tak, aby bylo zřejmé, že i při 

následné lůžkové péči poskytované v oboru psychiatrie se epikríza a plán dalšího léčebného 

postupu zaznamenává do zdravotnické dokumentace alespoň jednou za měsíc. Pokud by 

došlo ke zhoršení zdravotního stavu pacienta, dojde též neprodleně k posouzení jeho stavu 

lékařem s úpravou léčebného plánu a medikace.  

Navrhovaná úprava nemá žádný vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče v negativním 

slova smyslu, ale právě naopak – dojde k zvýšení kvality této péče s úsporou času, který 

lékař může věnovat diagnostice, psychoterapii, edukaci a dalším léčebným procesům 

důležitým k úzdravě pacienta.  

 

K bodu 7 (§ 3 odst. 1) 

Jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky České republiky se vkládá na základě § 71c odst. 1 písm. g) zákona     

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud byl pacientovi 

přidělen Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR jedinečný resortní identifikátor 

pacienta, tento údaj se uvede spolu s dalšími údaji v § 3 odst. 1 na každém listu zdravotnické 

dokumentace. 
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K bodu 8  

(§ 4a) 

Ustanovení § 4a obecně stanoví popis komunikace prostřednictvím Národního kontaktního 

místo pro elektronické zdravotnictví.  

 

K § 4a odst. 1 a 2: Vymezují se požadavky na formu a způsob vedení pacientského souhrnu 

v informačním systému poskytovatele zdravotních služeb tak, aby bylo možné jej 

elektronicky předávat prostřednictvím Národního kontaktního místa. Pacientský souhrn musí 

být veden v elektronické podobě. U informačních systémů poskytující pacientský souhrn 

musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost tak, aby bylo možné pacientský souhrn získat bez 

ohledu na provozní dobu poskytovatele. 

Jednotlivé položky datasetu pacientského souhrnu musí být vedeny v určených kódových 

systémech tak, jak je uvedeno v příloze vyhlášky.  

 

K § 4a odst. 3 a 4: Ustanovení stanoví údaje, které sděluje poskytovatel zdravotních služeb, 

který ve smyslu § 56a zákona o zdravotních službách rozhodl o vedení pacientského 

souhrnu Národnímu kontaktnímu místu, a to za účelem ohlášení jeho vedení (viz § 56a odst. 

2 písm. b) zákona). Jde o údaje, které umožní identifikaci poskytovatele, a z technického 

hlediska umožní poskytování pacientského souhrnu prostřednictvím Národního kontaktního 

místa žádajícímu „zahraničnímu“ poskytovateli.  

Poskytovatel ohlásí vedení pacientského souhrnu do datové schránky správce Národního 

kontaktního místa, která byla za tímto účelem zřízena.  

  

(§ 4b) 

Ustanovení § 4b určuje náležitosti požadavku o pacientský souhrn, který může být podán 

prostřednictvím Národního kontaktního místa. 

 

K § 4b odst. 1: Ustanovení stanoví náležitosti požadavku o pacientský souhrn podávaný 

prostřednictvím Národního kontaktního místa poskytovateli zdravotních služeb, který 

pacientský souhrn vede. Jde o náležitosti (údaje), které jsou nezbytné pro identifikaci 

pacienta a žádajícího „zahraničního“ poskytovatele.  Pokud nelze z požadavku o pacientský 

souhrn jednoznačně pacienta nebo „zahraničního“ poskytovatele identifikovat, Národní 

kontaktní místo požadavek ve smyslu § 56b odst. 2 zákona o zdravotních službách nepřijme. 

 

Náležitosti požadavku jsou následující: 

− jednoznačná identifikace (ztotožnění) pacienta. Požadavek o pacientský souhrn obsahuje 

tyto identifikační údaje pacienta: jméno, popřípadě jména, a příjmení, pohlaví, je-li 

určeno, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného 

zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo, a kód zdravotní pojišťovny. 

− informace o poskytovateli a konkrétním zdravotnickém pracovníku poskytovatele, který 

o pacientský souhrn žádá. Dožadující poskytovatel/jeho zdravotnický pracovník poskytuje 

Národnímu kontaktnímu místu sadu identifikátorů poskytovatele/pracovníka, který 

obsahuje jméno, příjmení, identifikátor osoby, role, označení odbornosti, označení 

organizace, IP adresu uživatele. Tyto údaje jsou ukládány v rámci logu transakce 

pro případné potvrzení nepopiratelnosti transakce.  
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K § 4b odst. 2: Veškeré náležitosti požadavku o pacientský souhrn podaný poskytovatelem 

prostřednictvím Národního kontaktního místa jsou podrobně popsány v provozní 

dokumentaci tohoto informačního systému. Provozní dokumentace je k dispozici                   

na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, jakož i na internetových stránkách 

Národního kontaktního místa.  

K bodům 9 a 10 (příloha č. 3 bod 4 a 15 písm.c)) 

Ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci se upravují některá ustanovení přílohy č. 3:  

  

K  bodu 4 

Touto změnou se mění nynějších 100 let pro uchování zdravotnické dokumentace (vedené    

v případě léčby duševních poruch, poruch chování a v souvislosti s ochranným léčením) od 

data narození nebo 10 let od úmrtí pacienta, na 10 let po posledním poskytnutí zdravotních 

služeb pacientovi. Psychiatrická ambulantní péče se v tomto směru nikterak neodlišuje        

od jiných zdravotnických oborů. Zde, i jako v jiných oborech, pokud má pacient mezi 

návštěvami delší prodlevu než 2 roky, je vždy komplexně vyšetřen, je vyžádána zpráva 

(aktuální výpis z dokumentace od jiných poskytovatelů zdravotních služeb) v rozsahu 

potřebném pro navázání léčby. I vzhledem k pokroku v léčbě duševních onemocnění jsou 

informace o způsobu léčby starší než 10 let většinou již nevýznamné, rovněž obraz 

duševního onemocnění se liší. Anamnestické údaje jsou znovu od pacienta získávány.          

V klinické praxi se návraty po více než 3 letech k témuž poskytovateli zdravotních služeb       

v oboru psychiatrie stávají pouze výjimečně. Pacient se k léčbě vrací buď dříve, nebo zcela 

vědomě léčbu u poskytovatele zdravotních služeb ukončí a zvolí si jiného poskytovatele.  

Z důvodu obezřetnosti a praktických poznatků z trestních řízení, v případě pacienta                

s nařízeným ochranným léčením na 30 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb, což 

lépe vystihuje závažnost těchto poruch v souvislosti s možnou délkou trestu odnětí svobody 

(30 let je nejdelší možný trest odnětí svobody, vyjma výjimečného trestu odnětí svobody       

na doživotí). Je třeba mít povědomí o takto závažných poruchách chování u pacientů                  

s nařízeným ochranným léčením. 

 

K  bodu 15 písm. c) 

Na základě navrhované změny se na žádanku pro „aplikujícího“ ambulantního poskytovatele 

v oboru zubní lékařství bude vztahovat stejná skartační lhůta jako na dobu uchování 

zdravotnické dokumentace, tedy 5 let po poskytnutí poslední služby (viz § 5 odst. 2 vyhlášky 

o zdravotnické dokumentaci).  

 

K bodu 11 (příloha č. 4) 

Do vyhlášky o zdravotnické dokumentaci se vkládá nová příloha č. 4, v níž je vymezen 

obsah a struktura pacientského souhrnu.  

Obsah pacientského souhrnu, respektive jeho položky, je sestaven tak, aby odpovídal 

podobě, v jaké byl schválen evropskými státy v rámci eHealth Network (subjekt vzniklý 

na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči).  

Pacientský souhrn, má-li naplnit svůj účel, tedy poskytnutí základních údajů o zdravotním 

stavu pacienta pro potřeby zajištění kontinuity péče a bezpečnosti pacientů bez ohledu 

na hranice, zejména v neodkladných situacích, musí být veden v elektronické formě 

a s nepřetržitou dostupností (24 hodin / 7 dní v týdnu). Pacientský souhrn má obsahovat 

z důvodu interoperability pouze strukturované a v převážné míře také kódované informace. 
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Použité kódové systémy jsou veřejně přístupné jako součást Národního datového 

a komunikačního standardu DASTA verze 4 na webových stránkách MZ ČR. Poskytovatel 

v pacientském souhrnu uvede v případech, kdy nemá k dispozici některý z údajů, které se 

v něm zaznamenávají, že tento údaj mu není znám. 

Základním datovým formátem, ve kterém bude pacientský souhrn předáván Národnímu 

kontaktnímu místu je HL7 v. 3 CDA. Tento formát je vyhlášen jako ČSN – norma pro výměnu 

dat ČSN ISO/HL7 27932 (981029) – architektura klinického dokumentu. 

 

K čl. II  

Nabytí účinnosti 

Nabytí účinnosti je stanoveno na den 1. července 2020. 
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