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V Praze 2. října 2019

Váš dopis ze dne 26. září 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 26. září 2019, evidované pod ve věci zákonného

podkladu pro zpoplatňování nahlížení do zdravotnické dokumentace, zda Ministerstvo

zdravotnictví zaujímá stanovisko, že za nahlížení do své zdravotnické dokumentace musí

pacient hradit nějaký poplatek, a pokud ano, potom na základě jakého konkrétního

ustanovení konkrétního zákona (popřípadě ústavního zákona) a v jaké zákonem

stanovené výši, Vám sděluji následující:

nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií řeší § 65 a 66

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(dále jen „zákon o zdravotních službách“). Podle § 66 odst. 3 (cit.) „poskytovatel, který

na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické

dokumentace, může požadovat

a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo

nákladů vynaložených na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení

výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně

přístupném pacientům,

b) úhradu za jejich odeslání ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich

odesláním,

za podmínky, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu

nebo kopie z veřejného zdravotního pojištění."
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Samotné nahlížení a pořizování výpisů či kopií nebo osobou, určenou pacientem,

zákonným zástupcem, opatrovníkem, pěstounem nebo osobami blízkými zemřelému

pacientovi zpoplatněno není.

S pozdravem
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