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Částka 39

98
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o zdravotnické dokumentaci

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:
§1
(1) Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje
o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi,
a to
a) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele,
2. adresa místa poskytování zdravotních služeb
v případě fyzické osoby,
3. obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa podnikání v případě
právnické osoby,
4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
5. název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení poskytovatele takto členěno
(dále jen „oddělení zdravotnického zařízení“),
b) identifikační údaje pacienta, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta,
2. datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění,
není-li tímto číslem rodné číslo pacienta,
a kód zdravotní pojišťovny,
3. 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,
c) pohlaví pacienta,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zdra-

1

votnického pracovníka nebo jiného odborného
pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické
dokumentace; to neplatí v případě poskytovatele,
který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem,
e) datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace, datum a čas poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo vykonání návštěvní služby u pacienta,
f) razítko poskytovatele, jde-li o součást zdravotnické dokumentace, která je předávána pacientovi
nebo podle jiných právních předpisů jiné fyzické
nebo právnické osobě, která je oprávněna zdravotnickou dokumentaci převzít,
g) v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové
péče datum a čas
1. přijetí pacienta do jednodenní nebo lůžkové
péče,
2. ukončení péče o pacienta,
3. přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení,
4. úmrtí pacienta,
h) 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,
i) informace o tom, zda jde o pacienta zbaveného
způsobilosti k právním úkonům nebo pacienta
s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak,
že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí
(dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním
úkonům“),
j) u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky
závažné1) záznam o druhu vykonávané činnosti,

) § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb.
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k) klasifikaci pacienta, jehož stav vykazuje určitý stupeň částečného nebo úplného omezení či znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí, které bude dlouhodobého nebo
trvalého charakteru, podle Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disability a zdraví vydané
a oznámené Českým statistickým úřadem podle
zákona upravujícího státní statistickou službu.

i) písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného
zástupce 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,

(2) Zdravotnická dokumentace v návaznosti na
zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje

k) záznam o použití omezovacích prostředků3) vůči
pacientovi, který obsahuje

a) pracovní závěry a konečnou diagnózu,
b) návrh dalšího léčebného postupu a informace
o průběhu léčení, jestliže to zdravotní stav pacienta
vyžaduje,
c) záznam o rozsahu poskytnutých nebo vyžádaných
zdravotních služeb,
d) záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem a cílený objektivní nález,
e) záznam o
1. předepsání léčivých přípravků, potravin pro
zvláštní lékařské účely, včetně dávkování a počtu předepsaných balení, nebo zdravotnických
prostředků,
2. podání léčivých přípravků nebo potravin pro
zvláštní lékařské účely, včetně podaného množství; v případě podání transfuzního přípravku
jednoznačné evidenční číslo transfuzního přípravku, včetně kódu identifikujícího zařízení
transfuzní služby, datum, čas a podpis zdravotnického pracovníka, který transfuzní přípravek
podal,
3. vybavení pacienta léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely, včetně množství, nebo zdravotnickými prostředky,
f) záznam o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě, včetně druhu dopravního prostředku,
g) záznamy o provedené ošetřovatelské péči, včetně
záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně rehabilitační péči,
h) záznam o provedení očkování, včetně uvedení názvu očkovací látky a čísla šarže,

j) záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb,

1. záznam o indikaci omezení včetně specifikace
druhu, důvodu a účelu omezení a stanovení intervalů kontrol a jejich rozsahu,
2. čas zahájení a ukončení použití omezovacího
prostředku,
3. záznamy o průběžném hodnocení trvání důvodů použití omezovacího prostředku,
4. záznamy o průběžném hodnocení zdravotního
stavu pacienta v průběhu omezení,
5. v případě výskytu komplikací jejich popis,
6. jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka, který použití omezovacího
prostředku indikoval; v případě, že použití
omezovacího prostředku neindikoval lékař,
také jméno, popřípadě jména, a příjmení lékaře,
který byl o použití omezovacího prostředku
dodatečně informován,
7. v případě, že použití omezovacího prostředku
neindikoval lékař, záznam lékaře o vyhodnocení
odůvodněnosti omezení, včetně času, kdy ji potvrdil,
8. informaci o tom, že byl zákonný zástupce pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo nezletilého pacienta informován
o použití omezovacích prostředků,
l) stejnopisy lékařských posudků,
m) v případě poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb též žádanku vystavenou jiným poskytovatelem,
n) záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi s uvedením kdy, kým
a v jakém rozsahu k nahlédnutí došlo, včetně zá-

2

) Například zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

3

) § 39 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
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znamu o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace, pokud byly pořízeny,

ných obdobných záznamů těchto vyšetření, operační protokol, anesteziologický záznam,

o) záznam o uznání nebo ukončení dočasné pracovní
neschopnosti, posuzování zdravotního stavu
v době jejího trvání, údaje o stanoveném režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a jeho změnách, záznam o započetí potřeby ošetřování a jeho
délce; záznam o ukončení dočasné pracovní neschopnosti provede poskytovatel, který pacienta
vedl v evidenci dočasně práce neschopných občanů
před jejím ukončením; jestliže byl pacient v průběhu dočasné pracovní neschopnosti předán do
evidence jiného poskytovatele nebo převzat od jiného poskytovatele, je součástí zdravotnické dokumentace též záznam o dni jeho předání nebo
převzetí,

b) písemné informace o zjištěných skutečnostech
o zdravotním stavu pacienta, průběhu a ukončení
jeho léčení nebo doporučení a návrhy na poskytnutí dalších zdravotních služeb, které si předávají
poskytovatelé v rámci zajištění návaznosti zdravotních služeb o pacienta,

p) záznamy lékaře orgánu nemocenského pojištění
související s kontrolou posuzování zdravotního
stavu, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby
ošetřování,
q) záznamy o jiných významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta, které
byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
r) záznam o podezření lékaře ze syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte, o přijatých
opatřeních a o splnění oznamovací povinnosti
v souladu s příslušnými právními předpisy4).
(3) Zdravotnická dokumentace rovněž obsahuje
záznamy, součásti a jiné skutečnosti stanovené zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem o specifických zdravotních službách nebo jinými právními předpisy5).
§2
Součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou
a) výsledky vyšetření ve formě písemných popisů,
grafických, audiovizuálních, digitálních nebo ji-

c) v případě lůžkové péče souhrn informací (epikríza)
o průběhu vyšetření a léčby a plán dalšího léčebného postupu, pokud lůžková péče trvá déle než
7 dnů,
d) v případě pracovnělékařských služeb údaje o obsahu a podmínkách výkonu práce, k níž je zdravotní stav zaměstnance sledován, a to včetně údajů
o zařazení jednotlivých faktorů pracovního prostředí do příslušné kategorie6), výsledky biologických expozičních testů, dávky ionizujícího záření
a další údaje podstatné pro hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnance a dále
písemné informace o dosavadním zdravotním
stavu nebo o jeho vývoji předané registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,
e) záznamy o vyšetřovacích, léčebných nebo administrativních výkonech provedených podle jiných
právních předpisů7), včetně záznamů o zdravotním
stavu pacienta, a kopie zpráv, informací a údajů
předaných podle těchto jiných právních předpisů,
f) záznamy o výskytu závažných nebo neočekávaných nežádoucích příhod v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, s podáním léčivého přípravku, s použitím zdravotnického prostředku,
o podání léčivého přípravku v rámci klinického
hodnocení nebo použití zdravotnického prostředku v rámci klinického zkoušení,
g) záznamy o provádění ověřování nových postupů
použitím metody, která dosud nebyla v klinické
praxi na živém člověku zavedena8),

4

) § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.

5

) Například zákon č. 285/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7

) Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8

) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
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h) záznam o hlášení infekční nemoci, podezření na
infekční nemoc, úmrtí na infekční nemoc nebo vylučování původců infekčních onemocnění místně
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
§3
(1) Na každém listu zdravotnické dokumentace se
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
pacienta, datum narození, není-li rodné číslo přiděleno,
dále identifikační údaje poskytovatele, popřípadě název
oddělení zdravotnického zařízení.
(2) Součásti zdravotnické dokumentace uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou jejími samostatnými částmi, obsahují údaje stanovené v této příloze
a dále údaje a informace podle § 1 odst. 1 písm. a), b),
d) až f), pokud není v příloze č. 1 k této vyhlášce stanoveno jinak.
(3) Za provedení zápisu do zdravotnické dokumentace je odpovědný zdravotnický pracovník nebo
jiný odborný pracovník, který pacientovi poskytl zdravotní službu.
§4
Součástí zdravotnické dokumentace zdravotnické
záchranné služby jsou
a) zvukový záznam o příjmu volání na národní číslo
tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného
záchranného systému (dále jen „tísňové volání“),
b) záznam operátora v digitální formě,
c) kopie záznamu o výjezdu,
d) identifikační a třídící karta,
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(2) Zdravotnická dokumentace se uchovává po
dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3
k této vyhlášce stanoveno jinak. V případě převzetí
zdravotnické dokumentace příslušným správním orgánem se běh lhůt pro dobu uchování podle přílohy č. 3
k této vyhlášce nepřerušuje.
(3) Doba uchovávání zdravotnické dokumentace
vedené o pacientovi jedním poskytovatelem počíná
běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku
po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta, pokud není v příloze
č. 3 k této vyhlášce stanoveno jinak.
(4) Pokud zdravotnická dokumentace nebo její
části vedené o pacientovi svým zařazením nebo věcným
obsahem podléhají několika lhůtám pro její uchování
podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, doba uchovávání
a vyřazovací znak se určí vždy podle nejdelší doby
uchování.
§6
(1) V případě zdravotnické dokumentace vedené
v elektronické podobě je každý záznam do zdravotnické dokumentace opatřen elektronickým podpisem9).
(2) 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
b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické
dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání.

e) záznam o hromadném odsunu pacientů.
§5

§7

(1) Poskytovatel vede a uchovává zdravotnickou
dokumentaci 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.

(1) Na zdravotnickou dokumentaci, která začala
být vedena přede dnem 1. dubna 2012, se vztahují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce. Pokud u této zdravotnické
dokumentace uplynula doba uchování určená podle § 5
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a skartační
řízení nebylo provedeno nebo zahájeno podle vyhlášky
č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění
účinném do 31. března 2012, lze její potřebnost posoudit ode dne 1. července 2013.

9

) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Pokud u zdravotnické dokumentace vedené
přede dnem 1. dubna 2012 bylo zahájeno skartační řízení, dokončí se podle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném do 31. března
2012.

Částka 39

§8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012, s výjimkou ustanovení § 1 odst. 1 písm. k), které
nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.
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