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Vážený pan 
Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 4. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o informace týkající se zákona o elektronickém 
zdravotnictví, sdílení osobní dokumentace mezi lékaři atd. s tím, že jste citoval "(2) Pacient 
nebo jiná k tomu oprávněná osoba může s předáváním pacientského souhrnu podle § 56a odst. 3 
písm. b) nebo části zdravotnické dokumentace jiné než pacientský souhrn podle § 56b odst. 1 písm. 
b) při přijetí do péče nebo kdykoliv během péče vyslovit nesouhlas. Vyslovení nesouhlasu podle 
věty první lze kdykoliv odvolat. Vyslovení nesouhlasu nebo jeho odvolání se zaznamená do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. (3) Pacient nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
může rovněž nesouhlas s předáváním pacientského souhrnu podle § 56a odst. 3 písm. b) nebo 
části zdravotnické dokumentace jiné než pacientský souhrn podle § 56b odst. 1 písm. b) vyslovit 

prostřednictvím Systému správy souhlasů podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. " a uvedl 
jste, že máte zájem odmítnout toto sdílení u Vaší osoby. Dotázal jste se, jakým způsobem 
je odmítnutí možné a na koho se obrátit. 
 
Pokud se jedná o citaci ze zákona č. 326/2021 Sb. kterým se mění některé zákony  
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, je v současné době možné 
odmítnutí učinit dle postupů v předmětném zákoně uvedených, pouze s výjimkou využití 
systému správy souhlasů, který není dosud funkční, aktuálně je ve stavu technické 
přípravy (legisvakanční lhůta).    
 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlevu v odpovědi, která byla způsobena 
současným enormním množstvím podání dle z.č. 106/1999 v souvislosti s onemocněním 
Covid 19. 
 
Děkujeme Vám tímto za pochopení. 
 
 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
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