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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  
 
Dne 31. srpna 2022 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 uvedl následující: Potýkám se s určitými zdravotními potížemi, 
bohužel mezi jiné figuruje i Dg. Paranoidní schizofrenie, ta by měla být v PC elektronicky 
k dispozici nejen ve zdravotních střediscích třeba ve Vsetíně, ale, a to bych i prosil vědět, 
zda je takový citlivý údaj spolu s ostatními veden i ve zbytku České republiky! To by 
znamenalo, že kdekoliv bych navštívil osobně nějakého lékaře, tak po sdělení rodného 
čísla může o mně zjistit cokoliv! Ještě v 90. letech minulého století jsem měl v termínu 
schizoidní adolescent, s tímto a předešlým nesouhlasím (viz kopie dokumentů)! Z důvodů, 
že mám také v současné době zejména s poslední diagnózou problémy při komunikaci  
a hledání či uplatnění v zaměstnání nebo při přípravě na SVČ (podnikání), mě není jedno, 
že se o mé osobě digitálně šíří a zpracovávají takové a podobné výmysly ohledně zdraví! 
Zajímá mně tedy jak je to s celkovým přístupem a počínáním osob, které s osobními  
i citlivými daty přichází do styku a je-li skutečně pravda co si myslím výše – že údaje jsou 
k dispozici kdekoliv v ČR nebo i v zahraničí / Na závěr bych podotkl, že Dg. Paranoidní 
schizofrenie se objevuje jak u lékařů specialistů, tak v lékařských posudcích z roku 2011-
2012 a dále... Co s tím lze dělat právně? Můžu požádat jednotlivé lékaře o výmaz 
(odstranění) nežádoucích záznamů? Nerad bych se obracel na Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem v Brně! Za vyrozumění a nápravu předem děkuji. 
 
K Vaší žádosti uvádím následující: 

 

Ministerstvo zdravotnictví je nejvyšším správním úřadem resortu zdravotnictví, který 
zajišťuje zdravotní politiku státu a vydává k tomu příslušné právní předpisy. Rozhodně 
však není v gesci MZ „prověření a zjištění zdrojů z databází v informačních systémech“, 
které ve své žádosti o své osobě požadujete.  
 
Obecně k Vašemu dotazu uvádíme: 
 
Zdravotnickou dokumentaci a podmínky jejího vedení upravují § 53 až 69c zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon 
o zdravotních službách“), kde je mimo jiné v § 54 odst. 2 uvedeno, že zdravotnická 
dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, pravdivě, 
čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.  
Z uvedeného je zřejmé, že poskytovatel musí vést zdravotnickou dokumentaci tak, aby 
odpovídala v příslušném čase zdravotnímu stavu pacienta. 
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Dále je také poskytovatel povinen podle § 46 odst. 1 písm. b) zajistit sestavení, koordinaci 
a realizaci individuálního léčebného postupu a komplexnost, návaznost a koordinovanost 
poskytovaných zdravotních služeb.  
 
Tedy např. lékař specialista do zprávy, kterou Vám vydá a kterou pacient předává svému 
praktickému lékaři, napíše všechny diagnózy, které u pacienta zjistil a návrh dalšího 
postupu léčby. 
 
Zákon o zdravotních službách také upravuje v § 70 až 78 zákona o zdravotních službách 
Národní zdravotnický informační systém, který je určený 

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů 
a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 
ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě 
poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní 
politiky, včetně zajištění transparentnosti poskytování a financování zdravotních 
služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním službám a hodnocení indikátorů 
kvality a bezpečnosti zdravotních služeb, 
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených, 
c) k vedení Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických 
pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb a zpracování údajů 
v nich vedených, 
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel,  
o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti 
s nimi a o výdajích na zdravotní služby, 
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, a 
f) ke zpracování údajů podle písmen a) a d) jakož i v registrech podle písmen b)  
a c) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu 
určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně poskytování informací pro 
mezinárodní instituce, a dále ke zpracování národních statistických ukazatelů  
o resortu zdravotnictví.  

Účelem Národních zdravotních registrů je 
a) sběr informací k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke 
sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky závažných nemocí  
a jejich důsledků; zároveň slouží jako podklad pro hodnocení účelnosti a efektivity 
diagnostických a léčebných postupů a podporu nebo usměrnění jejich rozvoje  
s návazně možnou podporou vybavenosti zdravotnických zařízení přístrojovou 
technikou, 
b) sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně 
důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního 
systému, 
c) evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky 
závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí 
a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická 
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a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního 
stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví 
populace, 
d) evidence poskytovatelů, poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 
zdravotní služby, a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20, personálního 
zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb a technického a věcného 
vybavení, 
e) evidence zdravotnických pracovníků z hlediska jejich oprávnění k výkonu 
zdravotnického povolání, věku a dosaženého vzdělání, 
f) získávání potřebných údajů pro resortní referenční statistiky, statistické účely  
a poskytování informací, 
g) sběr informací k hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb, 
h) sběr informací k zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad zdravotních 
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 
i) sběr informací ke sledování demografického vývoje, reprodukčního zdraví  
a důsledků stárnutí obyvatelstva na poskytování zdravotních služeb, 
j) evidence zemřelých na základě Listu o prohlídce zemřelého. 

 
Přístup k osobním údajům a dalším údajům vedeným ve zdravotnických registrech má, 
nestanoví-li tento zákon jinak, 

a) oprávněný pracovník správce nebo provozovatele zdravotnického registru, 
b) oprávněný zdravotnický pracovník poskytovatele, který 1. poskytuje pacientovi 
zdravotní služby, které jsou sledovány ve zdravotnickém registru, jde-li o registry 
uvedené v § 72 odst. 1 písm. b), e) nebo f), 2. je zdravotnickou záchrannou službou, 
jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. c), a to pro účely plnění úkolů podle 
tohoto zákona a zákona o zdravotnické záchranné službě.   
c) oprávněný zaměstnanec osoby poskytující do zdravotnického registru údaje, 
jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. c), a zdravotnický pracovník poskytující 
do zdravotnického registru údaje o své osobě, jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 
1 písm. d), a to v rozsahu jimi poskytovaných údajů; tím není dotčen přístup  
k veřejným částem zdravotnických registrů, 
d) oprávněný pracovník Koordinačního střediska transplantací pro potřeby využití 
anamnestických dat vedených ve zdravotnických registrech o zemřelém 
pacientovi, u něhož byla prokázána mozková smrt a který je potenciálním dárcem, 
a to pro účely transplantací, 
e) oprávněný pracovník instituce, která má ze zákona právo využívat data 
určeného zdravotnického registru pro svoji činnost, 
f) oprávněný pracovník orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o registr uvedený  
v § 72 odst. 1 písm. c) a d), a to pro účely plnění úkolů podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví, (dále jen „oprávněný pracovník“); oprávněného pracovníka určují 
a žádost podle odstavce 2 předkládají subjekty uvedené v písmenech a) až e). 
Subjektem oprávněným podat žádost podle odstavce 3 se též rozumí zdravotnický 
pracovník podle písmene c), který poskytuje do zdravotnického registru údaje  
o své osobě.  
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Z uvedeného je zřejmé, že není možné libovolně a kýmkoliv nahlížet do zdravotnických 
registrů. 
 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 


