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Informace ke zdravotnické dokumentaci naleznete v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.  

Část šestá zákona č. 372/2011 Sb. § 53 - § 69 se podrobně věnuje vedení zdravotnické dokumentace, 

nakládání se zdravotnickou dokumentací, nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích 

výpisů nebo kopií. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. stanoví rozsah údajů 

o zdravotním stavu pacienta, náležitosti zdravotnické dokumentace, podrobnosti o způsobu vedení, 

dobu uchovávání, postup při vyřazování.  

Dále se v zákoně č. 372/2011 Sb. dozvíte:  

- Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést zdravotnickou dokumentaci, pokud ji 

nevede nebo ji vede v rozporu s výše uvedenými právními předpisy – může správní orgán 

pozastavit nebo odejmout oprávnění k poskytování zdravotních služeb. (§ 24)  

- Pokud poskytovatel přeruší poskytování zdravotních služeb je povinen po tuto dobu zajistit 

předávání výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace k zajištění návaznosti zdravotních 

služeb o pacienta. (§ 26)  

- Do zdravotnické dokumentace je nutné zaznamenávat co možná nejpodrobněji včetně 

záznamu o podání informace o zdravotním stavu, o navržených zdravotních službách, 

poskytování zdravotních služeb se souhlasem, dříve vyslovená přání, použití omezovacích 

prostředků, souhlas zákonného zástupce (§ 31 - § 42)  

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému 

pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádá konzultační služby, byly zpřístupněny informace 

vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí 

konzultačních služeb nezbytně nutné. (§ 46)  

- Poskytovatel je povinen odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci odchýlení od uznávaného 

medicínského postupu. (§ 47)  

- Při zpracování osobních údajů lze nakládat s rodným číslem pacienta pouze ve zdravotnické 

dokumentaci a v Národním zdravotnickém informačním systému. (§ 52)  

- Zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v 

listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou. (§ 54 - §55)  

- Pokud pacient nebo zákonný zástupce požádá o výpis nebo fotokopii dokumentace, 

poskytovatel je povinen mu vyhovět do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud požádá jiná 

oprávněná osoba (jiný lékař, osoba pověřená příslušným správním orgánem), poskytovatel je 

povinen mu vyhovět do 15 dnů od obdržení písemné žádosti. Pokud poskytovatel nemůže 

zajistit pacientovi nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, je povinen do 5dnů pořídit kopii 

dokumentace zdarma. Pokud je fotokopie, výpis z dokumentace pořízen na žádost pacienta 

může poskytovatel požadovat úhradu ve výši nákladů na pořízení výpisu nebo fotokopie a 

nákladů na odeslání. V případě dokumentace vedené pouze elektronicky má oprávněná 

osoba právo nahlížet dálkovým způsobem, nebo pořízení kopie na technickém nosiči dat.  

Poskytovatel je rovněž povinen každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení 

výpisu, kopie, do dokumentace zaznamenat. (§ 66)  

 

- Poskytovatel ukončuje provozování bez nástupce:  

§ 59  

(1) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci 

o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve 
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zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových 

stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území 

poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný 

správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum 

zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické 

dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti. 

Jde-li o postup podle ust. § 23 odst. 3, poskytovatel v informaci uvede, která osoba hodlá 

pokračovat v poskytování zdravotních služeb   

§ 60  

(1) Fyzická nebo právnická osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na 

základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, je povinna zajistit předání zdravotnické 

dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu, a to do 10 pracovních dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí.(2) Jestliže nastaly skutečnosti, podle nichž fyzická nebo 

právnická osoba uvedená v ust. § 58 nemůže pokračovat v poskytování zdravotních služeb, 

předá neprodleně zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.  

 

Předává-li praxi poskytovatel jinému poskytovateli – je povinen vyhotovit předávací 

protokol, ve kterém bude uveden soupis zdravotnické dokumentace, identifikační údaje 

přebírajícího poskytovatele, datum a účel převzetí. V soupisu zdravotnické dokumentace 

podle § 59 nebo 60 poskytovatel uvede jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta a jeho 

datum narození.  

 

Přerušení poskytování zdravotních služeb – řeší § 26  

(3) Poskytovatel je po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby 

v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí 

k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění 

návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické 

dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, 

který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.  

 

 

Při úmrtí bez pokračovatele:  

§ 57  

(1) Pokud oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo úmrtím poskytovatele a 

nepostupuje-li se podle § 27, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo 

osoba mu blízká, nebo vlastník objektu, ve kterém byly zdravotní služby poskytovány, je-

li mu úmrtí známo, nebo jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou 

dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu 

orgánu a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením 

nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou.  

 

(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 je zakázáno nahlížet do zdravotnické dokumentace. 

Tyto osoby jsou povinny: 

a) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděly o pacientech, 

o jejichž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace, a jiných skutečnostech 

souvisejících s poskytováním zdravotních služeb,  

b) umožnit vstup do objektu, v němž se nacházelo zdravotnické zařízení, osobě 

pověřené příslušným správním orgánem za účelem převzetí, popřípadě provedení soupisu 

zdravotnické dokumentace.  
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(4) Pokud zemřelý poskytovatel zajišťoval pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele, 

příslušný správní orgán oznámí převzetí zdravotnické dokumentace zaměstnanců tomuto 

zaměstnavateli, je-li mu znám. Příslušný správní orgán na základě sdělení zaměstnavatele 

předá tuto zdravotnickou dokumentaci jinému poskytovateli určenému zaměstnavatelem.  

 

(5) V případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb úmrtím poskytovatele, 

který vedl zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické formě, umožní ten, kdo žil se 

zemřelým ve společné domácnosti, nebo osoba mu blízká, nebo vlastník objektu, ve kterém 

byly zdravotní služby poskytovány, příslušnému správnímu orgánu přístup k informačnímu 

systému, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace pacientů.  

 

Fyzická nebo právnická osoba hodlá na základě oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb: řeší § 

58, 57, 27  

Osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb, má práva a povinnosti 

poskytovatele, včetně péče o zdravotnickou dokumentaci po zemřelém poskytovateli (výpisy, 

fotokopie, nahlížení atd.). V poskytování zdravotních služeb musí být pokračováno nejpozději 

do 60 dnů.  

 

Sankce týkající se zdravotnické dokumentace (§ 114-117) 

 

PŘESTUPKY – fyzická osoba 

- za porušení mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděly o pacientech, o jejichž 

zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace a jiných skutečnostech souvisejících 

s poskytováním zdravotních služeb  - lze uložit pokutu do výše 1 mil. 

- za neumožnění vstupu do objektu osobě pověřené příslušným správním orgánem za účelem 

převzetí, popřípadě provedení soupisu zdravotnické dokumentace – lze uložit pokutu do výše 

200tis. 

- pokud ten, kdo požádal o pokračování po zemřelém provozovateli, nesplní některou 

z povinností ohledně zdravotnické dokumentace – lze uložit pokutu do výše 100tis. 

- pokud osoba, jejíž zařízení zaniklo, na základě rozhodnutí nepředá zdravotnickou 

dokumentaci nebo nepředá soupis k předávané zdravotnické dokumentaci - lze uložit pokutu 

do výše 100tis. 

- padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek nebo 

zneužije zdravotnickou dokumentaci – lze uložit pokutu do výše 15tis. 

 

PŘESTUPKY – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 

- pokud ten, kdo požádal o pokračování po zemřelém provozovateli, nesplní některou 

z povinností ohledně zdravotnické dokumentace – lze uložit pokutu do výše 100tis. 

- pokud osoba, jejíž zařízení zaniklo, na základě rozhodnutí nepředá zdravotnickou 

dokumentaci nebo nepředá soupis k předávané zdravotnické dokumentaci - lze uložit pokutu 

do výše 100tis. 

- pokud lékař přeruší poskytování zdravotních služeb a nezajistí kopii zdrav. dokumentace 

o pacientovi novému poskytovateli nebo výpis z dokumentace - lze uložit pokutu do výše 

300tis. 

- padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek nebo 

zneužije zdravotnickou dokumentaci – lze uložit pokutu do výše 100tis. 
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- nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli - lze uložit 

pokutu do výše 100tis. 

- nepředá informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění zdravotní nebo sociální 

péče - lze uložit pokutu do výše 100tis. 

- nevede zdravotnickou dokumentaci nebo s ní nakládá v rozporu se zákonem – lze uložit 

pokutu do výše 500tis. 

- neumožní nahlížení pro trestní řízení a řešení sporů, umožní neoprávněné nahlížení, nepořídí 

výpis – lze uložit pokutu do výše 500tis. 

- neprovede záznam do zdrav. dokumentace – lze uložit pokutu do výše 100tis. 

 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.   

- stanoví rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta, náležitosti zdravotnické dokumentace, 

podrobnosti o způsobu vedení, dobu uchovávání, postup při vyřazování. V přílohách této 

vyhlášky naleznete – minimální obsah pro Výpis ze zdravotnické dokumentace, Vyžádání 

dalších zdravotních služeb (ŽÁDANKA), Zpráva o poskytnutých zdravotních službách, 

Informace o ukončení jednodenní nebo lůžkové péče (PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA), Lékařský 

posudek, Pitevní protokol atd.  

- Zásady pro uchovávání zdravotnické dokumentace a postup při jejím vyřazování – vyřazování 

provádět nejdéle 1x za 5 let komplexně za celého poskytovatele, bez posouzení nelze 

zdravotnickou dokumentaci zničit.  

- Zdravotnická dokumentace je označována vyřazovacími znaky, které vyjadřují hodnotu 

zdravotnické dokumentace „S“, „V“.  

- Příloha č. 3 této vyhlášky stanovuje doby uchování zdravotnické dokumentace. 


