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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  

15. září 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl níže uvedené 

dotazy na zákon o elektronickém zdravotnictví: 

Žádám tedy ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 106/1999, aby mi vysvětlilo, jak 

mam postupovat přesně a ZCELA konkrétně - dnes v roce 2022 - když chci v souladu s 

novým zákonem o elektronizaci zdravotnictví - ODMÍTNOUT čili  zabránit sdílení mých 

výpisů ze zdravotní dokumentace mezi lékaři.  

1) Mam jim to nějak poslat písemně těm konkrétním lékařům u kterých se léčím a jak by 

to mělo vypadat, je nějaký takový formulář k dispozici, když NECHCI, ABY SDÍLELI 

MOJI LÉKAŘI MÉ LÉKAŘSKÉ ZÁZNAMY A VÝPISY Z NICH  - S KÝMKOLIV  - BEZ 

MÉHO JASNÉHO A PÍSMNÉHO SVOLENÍ?  

2) Mam něco poslat na ministerstvo ZDRAVOTNICTVÍ či SUKL písemně jako tomu bylo 

u elektronického SDÍLENÉHO záznamu léků? A jak by to mělo vypadat?  

3) Kdy začne ministerstvo rámcově pracovat na tom, aby si to občan mohl sám nastavit 

na Identitě občana, že nechce sdílení svých lékařských záznamů s někým jiným? (jako 

to dneska je u seznamu léků atd.  - tam to jde udělat již dneska, když nechci, aby do nich 

mohl někdo nahlížet)  

4) Od kdy reálně začne fungovat ta možnost sdílet lékařské záznamy o lidech mezi 

lékaři  - elektronicky - a bez souhlasu občana, jak to připravuje tento nový zákon o 

elektronickém zdravotnictví? Mohou to sdílet mezi sebou už dneska bez našeho 

povolení? Nebo to ještě nemohou? Ještě to není elektronicky hotové? A kdy bude? Od 

kdy budou moci? Myslím hlavně praktické lékaře a tak. Ne nemocnice. Od roku 2023? 

Nebo 2024? Nebo už dneska?  

 

uvádíme následující: 

Pacient nemůže zamezit sdílení záznamů ze zdravotnické dokumentace mezi 

poskytovateli zdravotních služeb. Co je však na místě dodat, nejedná se o sdílení bez 

pravidel. Takové sdílení, resp. předání informací musí probíhat v souladu se zákonem 

o zdravotních službách, tedy musí existovat zákonný důvod pro předání informace jako 

např. předání zprávy od specialisty praktickému lékaři, nebo předání informace 

poskytovateli, které poskytuje návaznou péči. 
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S pozdravem 

 
 
v. z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
 
 

 


