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Č. j.: MZDR 29325/2022-4/MIN/KAN 

*MZDRX01LYDBW* 
MZDRX01LYDBW 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 6. října 2022 a evidována pod č. j.: MZDR 29325/2022-1/MIN/KAN, 
jste požádal o následující informace: 
 

1. Délka skartační lhůty zdravotnické dokumentace se řídí vyhláškou o zdravotnické 
dokumentaci. Její (mně známá) nejstarší verze je vyhláška č. 385/2006 Sb., která 
byla účinná od 1. 4. 2007. Zajímá mě, podle jakého právního předpisu (obsahově 
shodného či obdobného vyhlášce o zdravotnické dokumentaci) se určovala 
skartační lhůta zdravotnické dokumentace před 1. 4. 2007. Žádám proto o sdělení 
čísla tohoto předpisu a zaslání jeho plného znění. 

2. Hospitalizací se dle § 3 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
rozumí pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou péči 
zpravidla delší jak 24 hodin. Lůžkovou péčí je pak dle § 9 zákona o zdravotních 
službách taková zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a je pro ni 
nezbytná hospitalizace. Dle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o zdravotních 
službách se pak lůžkovou péčí rozumí mimo jiné akutní lůžková péče standardní, 
která je nezbytná za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze vykonat 
ambulantně. V případě porodu by tedy podle výše uvedeného mělo jít také o formu 
hospitalizace, neboť péče o rodičku, resp. matku a její dítě, v souvislosti s porodem 
odpovídá poskytnutí lůžkové péče v rámci hospitalizace. Porodopis, který se  
o průběhu porodu sepisuje, by tedy měl podléhat skartační lhůtě jako každá jiná 
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zdravotnická dokumentace týkající se hospitalizace pacienta, tzn. 40 let  
od ukončení hospitalizace pacientky nebo 10 od jejího úmrtí [vizte přílohu č. 3 
k vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, bod 5. písm. a)]. Zajímá 
mne, zda je má úvaha de iure správná, příp. podle čeho (tzv. podle jakého 
konkrétního ustanovení) a proč se určuje skartační lhůta porodopisu?  

 
K Vaší žádosti uvádím: 
 
Pojem „zdravotnická dokumentace“ byl prvně právně upraven v zákoně č. 20/1966 Sb.,  
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kdy v rámci novelizace tohoto zákona 
v roce 2001 došlo k úpravě povinnosti zpracovávat zdravotnickou dokumentaci, s čím 
samozřejmě souvisela i legislativní úprava archivace zdravotnické dokumentace a její 
skartace. Pro doplnění informací uvádíme, že se jednalo o zákon č. 260/2001 Sb.,  
ve kterém došlo k přidání jeho páté části, tj. § 67 a) a § 67 b). 
 
V roce 2006 byla vydána vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
Problematika uchovávání zdravotnické dokumentace, skartačního řízení a možnosti 
vyřazení zdravotnické dokumentace z archivace byla upravena v § 6 této vyhlášky. 
Současně byla problematika skartačního řádu a skartačního plánu řešena v přílohách dvě 
a tři této vyhlášky. Pro doplnění informací uvádíme, že z důvodu odkladu nabytí účinnosti 
této vyhlášky byla následně vydána vyhláška č. 479/2006 Sb. 
 
Problematika zdravotnické dokumentace byla v dalších letech upravena vyhláškou  
č. 64/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci,  
ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb., a v současné době je upravena zákonem č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů a dále pak vyhláškou č. 98/2012 Sb.,  
o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Znění právních předpisů je možné nalézt např. na odkazu ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s. 
nebo na odkazu Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění 
(zakonyprolidi.cz). 
 
Porodopis je stejně jako chorobopis soubor informací, údajů, obrazových materiálů apod. 
vedený o pacientovi, konkrétně o pacientově zdravotním stavu a o postupu zdravotnického 
zařízení při poskytování zdravotní služeb během hospitalizace pacienta. V případě 
porodopisu se tedy jedná o matku a novorozence. Porodopis obsahuje např. informace  
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o průběhu porodu, průběhu hospitalizace a další náležitosti jakými jsou např. informované 
souhlasy.  
 
Přijetím těhotné/rodící ženy k porodu dochází v rámci zdravotnického zařízení k přijetí 
pacientky k hospitalizaci v souvislosti s porodem, tedy k poskytování lůžkové péče v rámci 
hospitalizace. Na porodopis se tedy vztahuje stejná skartační lhůta, jako je tomu u každé 
jiné zdravotnické dokumentace při hospitalizace pacienta. Skartační doba porodopisu je 
tedy 40 let od ukončení hospitalizace pacientky nebo 10 od jejího úmrtí (viz příloha č. 3 
vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, bod 5. písm. a).  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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