
 

 

Právní výklad vyhlášky č. 98/2012 Sb. týkající se zásad uchovávání zdravotnické 

dokumentace v ortodoncii 

 

Podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. je ambulantní poskytovatel zdravotních služeb 

povinen uchovávat zdravotnickou dokumentaci 5 let po posledním vyšetření pacienta. U 

registrujícího poskytovatele - praktického zubního lékaře, je povinnost uchovávat 

zdravotnickou dokumentaci 10 let od úmrtí pacienta. Ošetřujícího ortodontistu nelze 

považovat za registrujícího stomatologa, leda by současně poskytoval pacientovi i zdravotní 

péči praktického zubního lékaře, a vedl jen jednu společnou stomatologickou a ortodontickou 

dokumentaci. Ortodontista je tedy povinen uchovávat kompletní dokumentaci 5 let od 

poslední návštěvy pacienta.  

Co se týká doby, po kterou je zdravotní pojišťovna oprávněna kontrolovat oprávněnost 

vykázaných výkonů, platí obecně čtyřletá lhůta, smluvní strany se však mohou dohodnout i 

jinak. Lze však předpokládat, že extra dohoda je výjimkou a naprostá většina 

ortodontistů má tak dobu možné kontroly 4 roky. 

Pokud jde o škodu na zdraví a možnou žalobu, platí zde pouze tzv. subjektivní promlčecí 

doba, která počíná běžet až ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni 

odpovídá. Tato subjektivní promlčecí doba činí nyní 2 roky, od 1. 1. 2014 podle nového 

občanského zákoníku 3 roky. Pokud by u některých výkonů bylo možné, že by se pacient až 

po více letech dozvěděl, že mu ortodontista způsobil škodu na zdraví a neměl šanci to 

zjistit dříve, pak je toto třeba vzít v úvahu. Na druhou stranu ale v takovém případě důkazní 

břemeno nese žalobce, žalovaný poskytovatel uchoval dokumentaci předepsaných 5 let a po 

uplynutí této doby je již na žalobci, aby prokázal, že ortodontista postupoval odborně chybně. 

Obecně z toho vyplývá závěr, že kromě případů, kdy bude mít ortodontista zvláštní důvody 

uchovávat zdravotnickou dokumentaci déle, je povinen ji uchovávat 5 let od posledního 

vyšetření pacienta. Pokud by však byl současně registrujícím praktickým zubním lékařem 

příslušného pacienta a vedl společnou dokumentaci, je povinen ji uchovávat ještě 10 let po 

smrti pacienta. Samozřejmě stomatologickou a ortodontickou dokumentaci lze vést odděleně 

a po 5 letech ortodontickou skartovat. 

 

 (Zkráceno a upraveno z písemné odpovědi JUDr. Jan Macha konkrétnímu tazateli, rok 2015 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


