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Stanovisko k vedení 
elektronické 
dokumentace 
v laboratoři 
M. Kislingerová, D. Chocholáč,  
M. Novotný

1. Úvod
Počátkem roku 2018 společnost StaPro s.r.o. čelila 
námitkám ze strany nejmenovaného zdravotnického 
zařízení (dále jen ZZ) proti legitimnosti vytváření 
elektronických výsledkových listů (laboratorních 
nálezů) v laboratorním systému FoNS openlims, 
jehož je dodavatelem. 

2. Předmět sporu
V současnosti jsou výsledkové listy vytvářené v elek-
tronické podobě ve FoNS openlims opatřovány 
kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikova-
ným časovým razítkem v souladu se zákonem č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, založených v obou případech 
na kvalifikovaném certifikátu, když kvalifikovaný 
certifikát je vystaven pro právnickou osobu (dané 
zdravotnické zařízení).
Podle stanoviska zástupců ZZ musí být výsledkové 
listy v elektronické podobě opatřeny kvalifikovaným 
elektronickým podpisem osoby, která výsledky uvol-
ňuje, a kvalifikovaným časovým razítkem.
StaPro považuje stávající řešení vyhotovování 
elektronických výsledkových listů v SW řešení FoNS 
openlims za v souladu se stávající legislativou.

3. Zdůvodnění legitimnosti stáva-
jícího řešení předkládané spol. 
STAPRO.

Zdravotnická dokumentace (dále jen ZD) musí 
být vedena v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, když podle ustanovení 
§ 53 zákona o zdravotních službách (dále jen 
zákon) je ZD souborem informací stanovených 
zákonem, vztahujících se k pacientovi, o němž 
je vedena.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumenta-
ci, v platném znění, k provedení některých ustanove-
ní zákona (dále jen vyhláška) obsahuje v ustanovení 
§ 1 odst. 1 požadavky na obsah ZD, včetně pod písm. 
d) uvedeného požadavku na podpis zdravotnického 
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, 
který provedl zápis do ZD.  

Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky v případě 
vedení ZD v elektronické podobě je nezbytné každý 
záznam do ZD opatřit elektronickým podpisem, když 
u pojmu elektronický podpis je zákonem činěn odkaz 
na zákon č. 227/2000, o elektronickém podpisu, ve 
znění pozdějších předpisů, který byl zrušen zákonem 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce (podle přechodných ustano-
vení zákona č. 297/2016 Sb., lze užívat elektronické 
podpisy, značky a pečetě podle původního zákona č. 
227/2000 Sb., po dobu dvou let od účinku zákona č. 
297/2016 Sb., tedy do 19. 9. 2018).
Vyhláška dále stanoví, co je součástí a samostatnou 
částí ZD, a stanoví minimální obsah samostatných 
částí ZD, když podle vyhlášky také samostatné části 
ZD musí obsahovat podpis zdravotnického pra-
covníka nebo jiného odborného pracovníka, který 
provedl zápis do samostatné části ZD (ustanovení 
§ 3 odst. 2 vyhlášky), podle ustanovení § 2 písm. a) 
součástí ZD (nikoliv samostatnou částí bez další-
ho) jsou i výsledky vyšetření ve formě písemných 
popisů, grafických, audiovizuálních, digitálních 
nebo jiných obdobných záznamů těchto vyšetření, 
operační protokol, anesteziologický záznam.
Výsledky vyšetření jsou obsahem výsledkového listu. 
obsah výsledkového listu se v souladu s požadavky 
akreditace ČIa řídí normou ČSN ISo/EN 15189:2013 
Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způ-
sobilost (dále jen ISo norma). ISo norma v odstavci 
5.8.3 report content předepisuje následující:
the report shall include, but not be limited to, the 
following:
a)  a clear, unambiguous identification of the 

examination including, where appropriate, the 
examination procedure;

b)  the identification of the laboratory that issued 
the report;

c)  identification of all examinations that have been 
performed by a referral laboratory;

d)  patient identification and patient location on 
each page;

e)  name or other unique identifier of the requester 
and the requester’s contact details;

f)  date of primary sample collection (and time, 
when available and relevant to patient care);

g)  type of primary sample;
h)  measurement procedure, where appropriate;
i)  examination results reported in SI units, units 

traceable to SI units, or other applicable units;
j)  biological reference intervals, clinical decision 

values, or diagrams/nomograms supporting 
clinical decision values, where applicable;
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 NotE Under some circumstances, it might be 
appropriate to distribute lists or tables of biolo-
gical reference intervals to all users of laboratory 
services at sites where reports are received.

k)  interpretation of results, where appropriate;
 NotE Complete interpretation of results 

requires the context of clinical information that 
may not be available to the laboratory.

l)  other comments such as cautionary or explana-
tory notes (e.g. quality or adequacy of the 
primary sample which may have compromised 
the result, results/interpretations from referral 
laboratories, use of developmental procedure);

m)  identification of examinations undertaken as 
part of a research or development programme 
and for which no specific claims on measure-
ment performance are available;

n)  identification of the person(s) reviewing the 
results and authorizing the release of the report 
(if not contained in the report, readily available 
when needed);

o)  date of the report,and time of release (if not 
contained in the report, readily available when 
needed);

p)  page number to total number of pages (e.g. “Page 
1 of 5”, “Page 2 of 5”, etc.).

Podle výše uvedeného není výsledkový list v elek-
tronické podobě sestavený v souladu s ISo normou 
zdravotnickou dokumentací, ani samostatnou částí 
zdravotnické dokumentace, pro které je stanovena 
povinnost každý záznam opatřit elektronickým 
podpisem zdravotnického nebo jiného odborného 
pracovníka. Výsledkový list je součástí zdravotnické 
dokumentace, pro který není stanovena povinnost 
každý záznam opatřit elektronickým podpisem 
zdravotnického nebo jiného odborného pracovníka. 
Výsledkový list je podkladem pro vedení zdravotnic-
ké dokumentace a podkladem pro zápis do zdravot-
nické dokumentace, který na základě výsledkového 
listu provede oprávněná osoba.
aby mohl být výsledkový list považován za samostat-
nou část ZD (viz příloha č. 1 vyhlášky bod 3. Zpráva 
o poskytnutých zdravotních službách), s vyhláškou 

stanoveným požadavkem na podpis zdravotnického 
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, 
musel by obsahovat i údaje o zjištěném zdravotním 
stavu pacienta. Údaje o zjištěném zdravotním stavu 
pacienta na výsledkovém listu laboratorního nálezu 
standardně chybí. Výsledkový list obsahuje labora-
torní nálezy (výsledky) a je ve smyslu ustanovení § 2 
písm. a) vyhlášky součástí ZD, nicméně samostatnou 
částí ZD se stává až se zprávou o zjištěném zdravot-
ním stavu pacienta, která výsledky zahrnuje a kterou 
v souladu se zákonem a vyhláškou podepisuje lékař 
nebo jiný odborný zdravotnický pracovník. 
Podle ustanovení § 8 zákona č. 297/2016 Sb., o služ-
bách vytvářejících důvěru pro elektronické transak-
ce, nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost 
právního jednání obsaženého v dokumentu podpis 
nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního 
jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná právnická 
osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí 
dokument v elektronické podobě kvalifikovanou 
elektronickou pečetí.
Zákonu č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, SW řešení FoNS 
openlims plně vyhovuje.
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