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VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o zdravotnické dokumentaci

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdra-
votních službách:

§ 1

(1) Zdravotnická dokumentace, s ohledem na roz-
sah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje
o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejí-
cích s poskytováním zdravotních služeb pacientovi,
a to

a) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení poskytova-
tele,

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

3. obchodní firma nebo název poskytovatele, ad-
resa sídla nebo adresa místa podnikání v případě
právnické osoby,

4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

5. název oddělení nebo obdobné části, je-li zdra-
votnické 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, čís-
lo 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 po-
bytu na území České republiky, a v případě
osoby bez trvalého pobytu na území České re-
publiky adresa bydliště mimo území České re-
publiky,

c) pohlaví pacienta,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zdra-

votnického pracovníka nebo jiného odborného
pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické
dokumentace; to neplatí v případě poskytovatele,
který poskytuje zdravotní služby vlastním jmé-
nem,

e) datum provedení zápisu do zdravotnické doku-
mentace, datum a čas poskytnutí neodkladné zdra-
votní péče nebo vykonání návštěvní služby u pa-
cienta,

f) razítko poskytovatele, jde-li o součást zdravot-
nické dokumentace, která je předávána pacientovi
nebo podle jiných právních předpisů jiné fyzické
nebo právnické osobě, která je oprávněna zdravot-
nickou 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, po-
případě jeho přeložení na jiné oddělení zdravot-
nického 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 anamne-
stických údajů potřebných pro poskytování zdra-
votních 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 zdravot-
ních 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,
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1) § 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.



k) klasifikaci pacienta, jehož stav vykazuje určitý stu-
peň částečného nebo úplného omezení či znemož-
nění některých fyzických, psychických nebo so-
ciálních 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.

(2) Zdravotnická dokumentace v návaznosti na
zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále ob-
sahuje

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 po-
dle hodnocení sděleného pacientem a cílený objek-
tivní nález,

e) záznam o

1. předepsání léčivých přípravků, potravin pro
zvláštní lékařské účely, včetně dávkování a po-
čtu předepsaných balení, nebo zdravotnických
prostředků,

2. podání léčivých přípravků nebo potravin pro
zvláštní lékařské účely, včetně podaného množ-
ství; v případě podání transfuzního přípravku
jednoznačné evidenční číslo transfuzního pří-
pravku, včetně kódu identifikujícího zařízení
transfuzní služby, datum, čas a podpis zdravot-
nického pracovníka, který transfuzní přípravek
podal,

3. vybavení pacienta léčivými přípravky, potravi-
nami pro zvláštní lékařské účely, včetně množ-
ství, nebo zdravotnickými prostředky,

f) záznam o vystavení příkazu ke zdravotnické pře-
pravě, včetně druhu dopravního prostředku,

g) záznamy o provedené ošetřovatelské péči, včetně
záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně re-
habilitační péči,

h) záznam o provedení očkování, včetně uvedení ná-
zvu očkovací látky a čísla šarže,

i) písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného
zástupce s poskytnutím zdravotních služeb, jestli-
že povinnost písemné formy souhlasu stanoví jiný
právní předpis2) nebo jestliže s ohledem na charak-
ter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné
formě poskytovatelem vyžádán,

j) záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních slu-
žeb,

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

1. záznam o indikaci omezení včetně specifikace
druhu, důvodu a účelu omezení a stanovení in-
tervalů kontrol a jejich rozsahu,

2. čas zahájení a ukončení použití omezovacího
prostředku,

3. záznamy o průběžném hodnocení trvání dů-
vodů 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 zdravotnic-
kého 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 po-
tvrdil,

8. informaci o tom, že byl zákonný zástupce pa-
cienta zbaveného způsobilosti k právním úko-
nům nebo nezletilého pacienta informován
o použití omezovacích prostředků,

l) stejnopisy lékařských posudků,

m) v případě poskytnutí vyžádaných zdravotních slu-
žeb též žádanku vystavenou jiným poskytovate-
lem,

n) záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumen-
tace vedené o pacientovi s uvedením kdy, kým
a v jakém rozsahu k nahlédnutí došlo, včetně zá-
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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).



znamu o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravot-
nické dokumentace, pokud byly pořízeny,

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 změ-
nách, záznam o započetí potřeby ošetřování a jeho
délce; záznam o ukončení dočasné pracovní ne-
schopnosti provede poskytovatel, který pacienta
vedl v evidenci dočasně práce neschopných občanů
před jejím ukončením; jestliže byl pacient v prů-
běhu dočasné pracovní neschopnosti předán do
evidence jiného poskytovatele nebo převzat od ji-
ného poskytovatele, je součástí zdravotnické do-
kumentace též záznam o dni jeho předání nebo
převzetí,

p) záznamy lékaře orgánu nemocenského pojištění
související s kontrolou posuzování zdravotního
stavu, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby
ošetřování,

q) záznamy o jiných významných okolnostech sou-
visejících se zdravotním stavem pacienta, které
byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdra-
votních 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 záko-
nem o zdravotních službách a podmínkách jejich po-
skytování, zákonem o specifických zdravotních služ-
bách nebo jinými právními předpisy5).

§ 2

Součástí zdravotnické dokumentace vedené o pa-
cientovi jsou

a) výsledky vyšetření ve formě písemných popisů,
grafických, audiovizuálních, digitálních nebo ji-

ných obdobných záznamů těchto vyšetření, ope-
rační protokol, anesteziologický záznam,

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

c) v případě lůžkové péče souhrn informací (epikríza)
o průběhu vyšetření a léčby a plán dalšího léčeb-
ného postupu, pokud lůžková péče trvá déle než
7 dnů,

d) v případě pracovnělékařských služeb údaje o ob-
sahu a podmínkách výkonu práce, k níž je zdra-
votní stav zaměstnance sledován, a to včetně údajů
o zařazení jednotlivých faktorů pracovního pro-
středí do příslušné kategorie6), výsledky biologic-
kých expozičních testů, dávky ionizujícího záření
a další údaje podstatné pro hodnocení vlivu pra-
covních podmínek na zdraví zaměstnance a dále
písemné informace o dosavadním zdravotním
stavu nebo o jeho vývoji předané registrujícím po-
skytovatelem v oboru všeobecné praktické lékař-
ství,

e) záznamy o vyšetřovacích, léčebných nebo admi-
nistrativních 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 neočekáva-
ných nežádoucích příhod v souvislosti s poskyto-
váním zdravotních služeb, s podáním léčivého pří-
pravku, s použitím zdravotnického prostředku,
o podání léčivého přípravku v rámci klinického
hodnocení nebo použití zdravotnického pro-
středku v rámci klinického zkoušení,

g) záznamy o provádění ověřování nových postupů
použitím metody, která dosud nebyla v klinické
praxi na živém člověku zavedena8),
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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.



h) záznam o hlášení infekční nemoci, podezření na
infekční nemoc, úmrtí na infekční nemoc nebo vy-
lučování 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 samo-
statnými 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 sta-
noveno jinak.

(3) Za provedení zápisu do zdravotnické doku-
mentace je odpovědný zdravotnický pracovník nebo
jiný odborný pracovník, který pacientovi poskytl zdra-
votní službu.

§ 4

Součástí zdravotnické dokumentace zdravotnické
záchranné služby jsou

a) zvukový záznam o příjmu volání na národní číslo
tísňového volání 155 a výzev předaných operač-
ním 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,

e) záznam o hromadném odsunu pacientů.

§ 5

(1) Poskytovatel vede a uchovává zdravotnickou
dokumentaci v souladu se zásadami stanovenými v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce; zajišťuje posouzení potřeb-
nosti zdravotnické dokumentace pro další poskytování
zdravotních služeb (dále jen „posouzení potřebnosti“)
pro účely jejího vyřazení a zničení nebo dalšího ucho-
vání. To platí obdobně pro příslušný správní orgán,
který podle zákona o zdravotních službách převzal
zdravotnickou dokumentaci.

(2) Zdravotnická dokumentace se uchovává po
dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, po-
kud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3
k této vyhlášce stanoveno jinak. V případě převzetí
zdravotnické dokumentace příslušným správním orgá-
nem 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 zdra-
votnické 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 zdravot-
nické 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 ne-
oprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a

b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické
dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání.

§ 7

(1) Na zdravotnickou dokumentaci, která začala
být vedena přede dnem 1. dubna 2012, se vztahují pří-
lohy 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 posou-
dit ode dne 1. července 2013.
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9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.



(2) Pokud u zdravotnické dokumentace vedené
přede dnem 1. dubna 2012 bylo zahájeno skartační ří-
zení, dokončí se podle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdra-
votnické dokumentaci, ve znění účinném do 31. března
2012.

§ 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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99

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních
službách:

§ 1

(1) Požadavky na minimální personální zabezpe-
čení (dále jen „personální zabezpečení“)

a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této
vyhlášce,

b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce,

c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této
vyhlášce,

d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této
vyhlášce,

e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny
v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny
v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny
v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této
vyhlášce.

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky
na personální zabezpečení zdravotních služeb stano-
vené jinými právními předpisy1).

§ 2

(1) Poskytovatel, který je oprávněn poskytovat
zdravotní služby ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky,
musí splnit požadavky na personální zabezpečení po-
skytovaných služeb stanovené touto vyhláškou

a) do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li
o poskytovatele uvedeného v § 121 odst. 1 zákona
o zdravotních službách,

b) do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li
o poskytovatele uvedeného v § 122 odst. 1 zákona
o zdravotních službách.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který je
oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě roz-
hodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona
o zdravotních službách, musí splnit požadavky na per-
sonální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené
touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v od-
stavci 1 nebo 2 musí do doby splnění požadavků na
personální zabezpečení poskytovaných služeb stanove-
ných touto vyhláškou splňovat požadavky na perso-
nální zabezpečení podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve
znění účinném do dne 31. prosince 2011.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17
odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických pro-
středcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:

§ 1

Způsob předepisování zdravotnických prostředků

(1) Pro předepisování zdravotnického prostředku
lékař (dále jen „předepisující lékař“) používá lékařské
předpisy, kterými jsou poukazy a objednávky.

(2) Poukaz se použije v případě předepisování
zdravotnického prostředku konkrétnímu pacientovi
při poskytování ambulantní péče,

a) je-li zdravotnický prostředek plně nebo částečně
hrazen z veřejného zdravotního pojištění, nebo

b) jedná-li se o zdravotnický prostředek, který může
přímo nebo nepřímo ohrozit zdraví člověka1).

(3) Objednávka se použije v případě předepiso-
vání zdravotnických prostředků neurčitému okruhu
pacientů pro účely poskytování zdravotních služeb,
jedná-li se o zdravotnické prostředky, které mohou
přímo nebo nepřímo ohrozit zdraví člověka.

(4) Na lékařském předpisu lze umístit pouze
znaky nebo prvky, které neomezují čitelnost vyplňova-
ných údajů a které neobsahují údaje o jiných poskyto-
vatelích zdravotních služeb.

(5) Lékařský předpis lze opatřit ochrannými
prvky proti jeho zneužití.

(6) Otiskem razítka poskytovatele zdravotních
služeb2) lze opatřit pouze vyplněné tiskopisy pro lékař-
ské předpisy.

§ 2

Náležitosti poukazu
na hrazený zdravotnický prostředek

(1) V případě předepisování zdravotnického

prostředku plně nebo částečně hrazeného z veřejného
zdravotního pojištění se na poukaze uvádějí tyto údaje:

a) označení zdravotní pojišťovny číselným kódem,

b) jméno, případně jména, a příjmení pacienta, adresa
místa, kde se pacient zdržuje, telefonní číslo pa-
cienta, pokud s tím pacient souhlasí; číslo pojiš-
těnce, bylo-li přiděleno; pokud číslo pojištěnce ne-
bylo přiděleno, datum narození; v případě Vězeň-
ské služby České republiky se u pacienta obvině-
ného z trestného činu uvede název a adresa va-
zební věznice, u pacienta odsouzeného pro trestný
čin adresa a název věznice a u pacienta, který je ve
výkonu zabezpečovací detence, adresa a název
ústavu pro výkon zabezpečovací detence,

c) předepsaný zdravotnický prostředek, a to název,
pod nímž je zdravotnický prostředek uváděn na
trh, kód, pod kterým je zdravotnický prostředek
evidován příslušnou zdravotní pojišťovnou, a počet
balení v případě, že se jedná o sériově vyráběný
zdravotnický prostředek,

d) individuální návrh charakteristik zdravotnického
prostředku a kód, pod kterým je zdravotnický
prostředek evidován příslušnou zdravotní pojiš-
ťovnou, v případě, že se jedná o zakázkový zdra-
votnický prostředek,

e) diagnóza pacienta, pro kterou je zdravotnický pro-
středek pacientovi předepisován; diagnóza se uvádí
pomocí kódu Mezinárodní klasifikace nemocí,

f) otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb ob-
sahující,

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jmé-
na, a příjmení poskytovatele zdravotních slu-
žeb, dále adresu místa poskytování zdravotních
služeb, identifikační číslo pracoviště zdravot-
nického zařízení, pokud bylo zdravotní pojiš-
ťovnou přiděleno, a telefonní číslo, nebo

2. jde-li o právnickou osobu, název nebo ob-
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1) Nařízení vlády č. 342/2000 Sb., kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka.
2) § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).



chodní firmu, sídlo, místo poskytování zdra-
votních služeb, identifikační číslo pracoviště
zdravotnického zařízení, pokud bylo zdravotní
pojišťovnou přiděleno, a telefonní číslo,

g) jméno, případně jména, a příjmení předepisujícího
lékaře vypsané hůlkovým písmem nebo jmenov-
kou a

h) podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení
poukazu.

(2) Jestliže je úhrada zdravotnického prostředku
vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdra-
votní pojišťovny, pak revizní lékař

a) na přední straně poukazu uvede poznámku
„Schváleno revizním lékařem“, datum schválení,
podpis a otisk razítka schvalujícího revizního
lékaře, nebo

b) vystaví písemný souhlas s opakovaným předepiso-
váním zdravotnických prostředků; písemný sou-
hlas se nejpozději do 14 dnů založí do zdravotní
dokumentace pacienta. Na přední straně poukazu
vystaveného na základě písemného souhlasu reviz-
ního lékaře uvede předepisující lékař poznámku
„Schváleno revizním lékařem“.

(3) Jde-li o zdravotnický prostředek, jehož úhrada
je vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdra-
votní pojišťovny a předepisujícím lékařem je lékař Vě-
zeňské služby České republiky, zasílá poukaz na zdra-
votnický prostředek reviznímu lékaři příslušné zdra-
votní pojišťovny k potvrzení tento lékař. Jinak se po-
stupuje podle odstavce 2 písm. b).

§ 3

Náležitosti poukazu na zdravotnický prostředek,
který může přímo nebo nepřímo ohrozit

zdraví člověka

(1) V případě předepisování zdravotnického pro-
středku, který může přímo nebo nepřímo ohrozit
zdraví člověka, jenž je zároveň plně nebo částečně hra-
zen z veřejného zdravotního pojištění, se na poukaze
uvádějí údaje stanovené v § 2.

(2) V případě předepisování zdravotnického pro-
středku, který může přímo nebo nepřímo ohrozit
zdraví člověka, jenž není hrazen z veřejného zdravot-
ního pojištění, se na poukaze uvádějí tyto údaje:

a) jméno, případně jména, a příjmení pacienta, adresa
místa, kde se pacient zdržuje, telefonní číslo pa-
cienta, pokud s tím pacient souhlasí; rok narození
pacienta; v případě Vězeňské služby České repu-

bliky se u pacienta obviněného z trestného činu
uvede název a adresa vazební věznice, u pacienta
odsouzeného pro trestný čin adresa a název věz-
nice a u pacienta, který je ve výkonu zabezpečo-
vací detence, adresa a název ústavu pro výkon za-
bezpečovací detence,

b) předepsaný zdravotnický prostředek, a to název,
pod nímž je zdravotnický prostředek uváděn na
trh, bližší identifikace a počet kusů,

c) slova „Hradí pacient“,

d) diagnóza pacienta, pro kterou je zdravotnický pro-
středek pacientovi předepisován; diagnóza se uvádí
pomocí kódu Mezinárodní klasifikace nemocí,

e) otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb ob-
sahující,

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména, a příjmení poskytovatele zdravotních
služeb, dále adresu místa poskytování zdravot-
ních služeb, identifikační číslo pracoviště zdra-
votnického zařízení, pokud bylo zdravotní po-
jišťovnou přiděleno, a telefonní číslo, nebo

2. jde-li o právnickou osobu, název nebo ob-
chodní firmu, sídlo, místo poskytování zdra-
votních služeb, identifikační číslo pracoviště
zdravotnického zařízení, pokud bylo zdravotní
pojišťovnou přiděleno, a telefonní číslo,

f) jméno, případně jména, a příjmení předepisujícího
lékaře vypsané hůlkovým písmem nebo jmenov-
kou a

g) podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení
poukazu.

§ 4

Náležitosti objednávky

(1) Objednávka na zdravotnický prostředek obsa-
huje tyto údaje:

a) předepsaný zdravotnický prostředek, a to název,
pod nímž je zdravotnický prostředek uváděn na
trh, bližší identifikace a počet kusů,

b) otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb ob-
sahující,

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména, a příjmení poskytovatele zdravotních
služeb, dále adresu místa poskytování zdravot-
ních služeb, identifikační číslo pracoviště zdra-
votnického zařízení, pokud bylo zdravotní po-
jišťovnou přiděleno, a telefonní číslo, nebo

2. jde-li o právnickou osobu, název nebo ob-
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chodní firmu, sídlo, místo poskytování zdra-
votních služeb, identifikační číslo pracoviště
zdravotnického zařízení, pokud bylo zdravotní
pojišťovnou přiděleno, a telefonní číslo,

c) jméno, případně jména, a příjmení předepisujícího
lékaře vypsané hůlkovým písmem, anebo jmenov-
kou, není-li předepisující lékař poskytovatelem
zdravotních služeb podle písmene b) bodu 1, a

d) podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení
objednávky.

(2) Objednávku lze vystavit i v elektronické po-
době. Pokud je objednávka zasílána poskytovatelem
zdravotních služeb do lékárny, která je napojena na
jeho lokální počítačovou síť, opatřuje se pouze ověřo-
vacím kódem pracoviště zdravotnického zařízení po-
skytovatele zdravotních služeb přiděleným poskytova-
telem zdravotních služeb. Pokud je objednávka zasílána
poskytovatelem zdravotních služeb do lékárny, která
není napojena na jeho lokální počítačovou síť, musí
být opatřena zaručeným elektronickým podpisem po-
skytovatele zdravotních služeb. Objednávka v elektro-
nické podobě obsahuje údaje podle odstavce 1 s výjim-
kou otisku razítka poskytovatele zdravotních služeb
a podpisu předepisujícího lékaře.

§ 5

Doba platnosti lékařských předpisů

(1) Poukaz s předepsaným zdravotnickým pro-
středkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení,
nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní
stav pacienta nebo charakter zdravotnického pro-
středku jinak.

(2) Objednávku s předepsaným zdravotnickým
prostředkem lze uplatnit do 1 roku ode dne jejího vy-
stavení.

§ 6

Informování pacienta

Osoba vydávající zdravotnický prostředek po-
skytne pacientovi informace nezbytné pro správné

a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného
zdravotnického prostředku.

§ 7

Výdej na poukaz

(1) Zdravotnický prostředek předepsaný na po-
ukaz vydává zdravotnické zařízení lékárenské péče3)
nebo osoba oprávněná k tomuto výdeji na základě
smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou4).

(2) Není-li u osoby oprávněné k výdeji zdravot-
nického prostředku k dispozici předepsané množství
nebo druh zdravotnických prostředků, vystaví tato
osoba na chybějící zdravotnický prostředek výpis z po-
ukazu s označením „Výpis“. Výpis z poukazu obsahuje
údaje původního poukazu; na původní poukaz se
uvede poznámka „Pořízen výpis“. Pro stanovení doby
platnosti výpisu z poukazu se použije § 5 odst. 1 ob-
dobně.

(3) Není-li u osoby oprávněné k výdeji zdravot-
nického prostředku k dispozici předepsaný zdravot-
nický prostředek a jeho okamžité vydání je s ohledem
na zdravotní stav pacienta nezbytné, může vydávající
farmaceut nebo farmaceutický asistent pro zdravot-
nické prostředky5) předepsaný zdravotnický prostře-
dek nahradit jiným zdravotnickým prostředkem za
předpokladu, že s tím pacient souhlasí a náhradní zdra-
votnický prostředek je zaměnitelný. Vydávající prove-
denou změnu vyznačí na poukazu. Podle věty první
a druhé se nepostupuje v případě, že předepisující lékař
opatří poukaz poznámkou „Nezaměňovat“.

§ 8

Výdej na objednávku

Při výdeji zdravotnického prostředku předepsa-
ného na objednávku potvrdí jeho převzetí písemně lé-
kař, který objednávku vystavil, nebo jím pověřený
zdravotnický pracovník v rozsahu své způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného do-
hledu5).
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3) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
4) § 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
5) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnic-

kého povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.



§ 9

Přechodné ustanovení

Jestliže byl lékařský předpis vystaven přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, vydá se zdravotnický
prostředek podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní
nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 47 odst. 1 písm. e) zákona o zdra-
votních službách:

§ 1

Obsah traumatologického plánu

(1) Traumatologický plán poskytovatele jedno-
denní nebo lůžkové zdravotní péče (dále jen „poskyto-
vatel“) se člení na základní část, operativní část a po-
mocnou část.

(2) Základní část obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa
pobytu na území České republiky a identifikační
číslo poskytovatele, jde-li o fyzickou osobu,

b) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a, nemá-li
sídlo na území České republiky, též adresu místa
usazení podniku nebo organizační složky podniku
na území České republiky a identifikační číslo
poskytovatele, jde-li o právnickou osobu,

c) přehled spojení na poskytovatele, například tele-
fon, fax a adresu elektronické pošty,

d) vymezení předmětu činnosti poskytovatele,

e) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohro-
žení, která mohou vést k hromadnému neštěstí
a analýzu jejich možného dopadu na činnost
poskytovatele při poskytování zdravotní péče;
při tom se vychází z přehledu možných zdrojů
rizik a provedených analýz ohrožení zpracova-
ných podle krizového zákona1),

f) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších
zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického zařízení
poskytovatele, s výjimkou zdrojů rizik a ohrožení
uvedených v písmenu e), a analýzu jejich možného

dopadu na poskytování zdravotní péče při hro-
madném neštěstí,

g) charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se
traumatologický plán zpracovává,

h) vymezení opatření, která má poskytovatel plnit při
hromadných neštěstích, v návaznosti na analýzu
zdrojů rizik a ohrožení podle písmen e) a f) a na
typ postižení zdraví podle písmene g).

(3) Operativní část obsahuje

a) postupy pro plnění opatření podle odstavce 2
písm. h),

b) vymezení opatření pro případ hromadného ne-
štěstí vyplývajících pro poskytovatele z traumato-
logického plánu havarijního plánu kraje a způsob
zajištění jejich plnění,

c) postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem
zdravotnické záchranné služby podle § 46 odst. 1
písm. e) zákona o zdravotních službách,

d) způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků po-
skytujících zdravotní péči při hromadném neštěstí,

e) přehled postupů při plnění opatření na jednotli-
vých pracovištích zdravotnického zařízení do 1,
2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném
neštěstí poskytovatelem,

f) přehled spojení na osoby podílející se na zajištění
plnění opatření podle traumatologického plánu,
například telefon, fax a adresu elektronické pošty.

(4) Pomocná část obsahuje

a) přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dal-
šími osobami k zajištění plnění opatření podle
traumatologického plánu,

b) seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřeb-
ných pro zajištění zdravotní péče při hromadném
neštěstí,
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1) § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb.



c) seznam zdravotnických pracovníků a jiných od-
borných pracovníků potřebných pro zajištění
zdravotní péče při hromadném neštěstí; v seznamu
se uvede počet pracovníků v členění podle jejich
odborné způsobilosti a pracovišť zdravotnického
zařízení,

d) zásady označování, evidence a ukládání traumato-
logického plánu,

e) další dokumenty související s připraveností posky-
tovatele na plnění opatření při hromadných neštěs-
tích, například geografickou a grafickou dokumen-
taci.

§ 2

Postup při zpracování a projednání
traumatologického plánu

(1) Poskytovatel při zpracování traumatologic-
kého plánu spolupracuje se správním orgánem přísluš-
ným k udělení oprávnění k poskytování zdravotních

služeb nebo s Ministerstvem zdravotnictví, je-li posky-
tovatelem fakultní nemocnice.

(2) Poskytovatel projedná se správním orgánem
příslušným k udělení oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb nebo s Ministerstvem zdravotnictví, je-li
poskytovatelem fakultní nemocnice,

a) návrh traumatologického plánu a

b) rozsah spolupráce při zpracování návrhu trauma-
tologického plánu s dalšími osobami, které mohou
být dotčeny opatřeními podle tohoto plánu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí pro ak-
tualizaci traumatologického plánu obdobně.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 98 odst. 7 zákona:

§ 1

(1) Při hodnocení kvality a bezpečí poskytované
lůžkové zdravotní péče (dále jen „kvalita a bezpečí“)
jsou ve zdravotnickém zařízení posuzovány tyto pro-
cesy:

a) řízení kvality a bezpečí,
b) péče o pacienty,

c) řízení lidských zdrojů a

d) zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a za-
městnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče.

(2) Minimální hodnotící standardy a ukazatele
kvality a bezpečí a způsob jejich tvorby a sledování
jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Požadavky na personální zabezpečení, způsob
a postupy hodnocení kvality a bezpečí jsou stanoveny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 102/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví
sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zá-
kona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavu zemědělském a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona
č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb.,
kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné
a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb. a vyhlášky č. 399/
/2008 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 2 zní:

„Odborné a zkušební úkony na úseku osiv a sadby
pěstovaných rostlin, registrace odrůd, ochrany práv

k odrůdám a ověřování chmele“.

2. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(3) Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební
úkony prováděné Ústavem v oblasti ověřování chmele
podle zákona o ochraně chmele6) je stanovena v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

6) § 5 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zá-
kona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 2 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“.

4. V příloze č. 2 se za část 4. doplňuje část 5., která
včetně nadpisu zní:

„5. Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné při ověřování chmele

Odborný a zkušební úkon
Náklady

(v Kč)

Ověřování chmele hlávkového, práškového nebo
granulovaného za každých i započatých 1 000 kg

320

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební
úkony prováděné při ověřování chmele u žádostí o ově-
ření chmele a chmelových produktů podaných do

31. března 2012 bude stanovena podle dosavadních
právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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platného 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.
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