
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praha, 22. června 2022 

 
Identita a identifikace v zdravotnictví 
 
Nedílnou součástí a nutnou podmínkou elektronizace zdravotnictví je vyřešení 

problému identity/identifikace ve zdravotnictví i v sociálních službách. Stávající 

řešení jsou parciální, neúplná a neprovázaná. Podmínky vedení plně elektronické 

zdravotnické dokumentace jsou pro běžnou zdravotnickou veřejnost obtížně 

srozumitelné a fakticky nenaplnitelné. Zdravotnictví potřebuje jasná pravidla a 

řešení dostupné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb tak, aby mohli vést 

plně elektronickou zdravotnickou dokumentaci. 

Ve středu 22. června 2022 se v konferenčním 

centru hotelu ILF v Praze konal kulatý stůl 

Českého národního fóra pro eHealth věnovaný 

tématu identita a identifikace ve zdravotnictví. 

Úvodní sdělení přednesl MUDr. Pavel Trnka, 

vycházelo z konkrétních praktických zkušeností 

s vedením plně elektronické zdravotní 

dokumentace v záchranné službě. 

Problematika jednoznačné identity a 

důvěryhodné identifikace je zásadní 

podmínkou pro vedení elektronické zdravotní 

dokumentace a digitalizace zdravotnictví 

obecně. 

Aktuální situace je, pro zdravotníky i pacienty, 

podobně jako i pro další osoby, značně 

nepřehledná a nejasná. V praxi je užívána řada 

přístupů a řešení, oblast je regulována řadou 

zákonných i podzákonných předpisů, kdy každý 

řeší problematiku pouze částečně a které 

nejsou vždy synchronizovány. I v řešeních 

běžně využívaných ve zdravotnictví jsou 

užívána různá, navzájem nekompatibilní 

řešení. 

Vedle vedení zdravotní dokumentace v 

elektronické podobě je třeba řešit také 

autorizovanou konverzi dokumentů, a to jak z 

formy elektronické do listinné tak z formy 

listinné do elektronické. 

Elektronický dokument zdravotní dokumentace 

je třeba opatřit elektronickým podpisem či 

pečetí a také časovým razítkem. V případě 

využívání elektronického archívu není třeba 

časové razítko pro každý jednotlivý dokument, 

není-li požadavek na zaznamenání přesného 

času jeho vzniku. Archiv může sadu 

elektronických dokumentů, které vznikly např. 

v jeden den, zařadit do jednoho archivního 

balíčku a opatřit právě jedním časovým 

razítkem. 

 

Účastníci diskutovali otázku přístupu pacientů k 

jejich zdravotnické dokumentaci v elektronické 
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podobě. Poskytovatel zdravotnických služeb 

má povinnost předávat informace registrujícímu 

praktickému lékaři a případně dalšímu lékaři, 

který bude pacientovi zdravotní péči 

poskytovat, nemá povinnost předávat zprávy 

pacientovi. Pacient má právo nahlížet do své 

zdravotní dokumentace a pořizovat si výpisky a 

kopie. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu (eIDAS), jehož 

adaptace do české legislativy je řešena 

zákonem č. 297/2016, vneslo obecně do 

digitalizace jasná pravidla a o něj se opírá 

prezentované vedení plně elektronické 

zdravotní dokumentace v prostředí ZZS. 

Nicméně nadále absentující přesná prováděcí 

vyhláška, která by řešila pravidla pro vedení 

veškeré zdravotní dokumentace pouze 

v elektronické podobě brání rozvoji takových 

řešení v dalších oblastech zdravotnictví. 

Zákon o elektronizaci zdravotnictví č. 325/2021 

Sb. zakotvuje vznik tří kmenových registrů, 

poskytování služeb vytvářejících důvěru a 

poskytování centrálních služeb elektronického 

zdravotnictví. Kmenové registry doposud 

nejsou naplněny.  

Účastníci jednání upozorňují důrazně na 

nezbytnost sladění bezvýznamného 

identifikátoru  pacienta (případně i pracovníka) 

používaného ve zdravotnictví s identifikátorem 

používaným v sociální oblasti a v dalších 

oblastech. Je otázkou, zda je vytváření 

bezvýznamných identifikátorů je jednotlivých 

resortech správnou cestou. 

V diskusi zaznělo varování před neuváženým, 

zbrklým opuštění zavedených rodných čísel 

dříve, než bude zajištěno, že nový 

bezvýznamný identifikátor plně nahradí 

všechny funkce rodného čísla. 

 

Pro další rozvoj elektronizace zdravotnictví je 

nezbytné poskytnout poskytovatelům 

zdravotních služeb jednoduchý, srozumitelný a 

jednoznačný návod, podle kterého splní 

zákonné podmínky a mohou bez obav vést 

zdravotní dokumentaci v elektronické podobě. 

Řešení identit a identifikace je nedílnou 

součástí. 

 

Další kulatý stůl ČNFeH se bude konat 10. 

srpna 2022 a bude věnován elektronizaci 

oblasti přeshraniční zdravotní péče. Úvodní 

sdělení přednese ing. Jiří Čížek.
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