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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 155

Rozeslána dne 21. prosince 2015

Cena Kč 50,–

O B S A H:
364. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí
dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 364 / 2015

Strana 4898

Částka 155

364
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho
vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem
mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého),
a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 92 a § 69 písm. a) a b)
zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu
o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování
a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte,
o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška
o Listu o prohlídce zemřelého), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 znějí:
„a) část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech
šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne
úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého;
kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
b) část B, a to
1. část B1 matričnímu úřadu podle zákona
o matrikách1),
2. část B2 osobě zajišťující pohřbení2),
3. část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2).
1

) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

2. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu
nebo bylo určeno provedení pitvy, předává se List
poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva, osobě zajišťující pohřbení2) a provozovateli pohřební služby
zajišťující převoz na pitvu2).“.
3. V § 2 odst. 3 písmena a) a b) znějí:
„a) část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech
šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne
úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého;
kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož lékař provedl pitvu,
b) část B, a to
1. část B1 matričnímu úřadu podle zákona
o matrikách1),
2. část B2 osobě zajišťující pohřbení2),
3. část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2).“.
4. V § 2 odst. 4 se slova „s tím, že se část B
podle odstavce 3 písm. b) bodu 2 předává do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zařízení měla
být provedena pitva“ zrušují.
5. § 3 zní:
„§ 3
(1) Část A Listu se předává Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky elektronicky ve formátu xml s využitím zabezpečeného datového protokolu nebo v listinné podobě.
(2) Část B1 Listu se matričnímu úřadu předává
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v listinné podobě nebo v elektronické podobě ve
formátu PDF dokumentu verze 1.7 a vyšší podepsaná uznávaným elektronickým podpisem lékaře,
který prohlídku těla zemřelého provedl.
(3) Část B2 Listu se předává osobě zajišťující
pohřbení a část B3 Listu provozovateli pohřební
služby zajišťující pohřbení způsobem s nimi dohod-
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nutým. V Listu části B2 určené osobě zajišťující pohřbení se neuvádí rodné číslo.“.
6. V § 4 se slova „části B“ nahrazují slovy „části A“.
7. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 297/2012 Sb.
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Čl. II
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3. V příloze č. 3 části 10 písm. a) se slova
„část B“ nahrazují slovy „kopie části A“.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb., se mění
takto:

4. V příloze č. 3 části 10 písm. b) se slova „části B“ nahrazují slovy „kopie části A“.

1. V příloze č. 1 části 12 oddílu A se slova
„část B“ nahrazují slovy „kopie části A“.

Účinnost

2. V příloze č. 1 části 13 se slova „B. Průvodní
list k patologicko-anatomické pitvě dětí dále obsahuje:“ nahrazují slovy „C. Průvodní list k patologicko-anatomické pitvě dětí dále obsahuje:“.

Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
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Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

