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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

23. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN, prostřednictvím které jste 

vznesl následující dotazy: 

Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací kdo všechno má pravomoc 

nahlížet do údajů o mém zdravotním stavu a jakými konkrétními zákony je těmto lidem 

tato pravomoc udělena? 

uvádíme následující: 
 
Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování výpisů a kopií upravuje 

zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, a to § 65 a násl.  
 

Do zdravotnické dokumentace má právo nahlížet a o její kopie žádat:  

1. pacient sám 

2. zákonný zástupce pacienta, opatrovník, zmocněnec na základě plné moci  

3. osoba určená pacientem (ve formuláři Souhlas s přijetím do ústavní péče při příjmu k 

hospitalizaci), 

4. osoba blízká – pouze v následujících případech: 

a) pokud žijící pacient nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, která může 

být informována o jeho zdravotním stavu a je to v zájmu pacienta,  

b) jde-li o zdravotnickou dokumentaci zemřelého pacienta (pokud pacient za života 

nevyslovil zákaz podávání informací této osobě), 

5. další oprávněné subjekty – Policie ČR, soudy atd. (při splnění zákonných podmínek). 

Osobou blízkou se rozumí: 

- příbuzný v řadě přímé (syn, dcera, otec, matka), 

- sourozenec a manžel nebo partner, 

- jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 

vlastní. Též jsou to i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.  

 
S pozdravem 
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v. z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


