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PRÁVA  PACIENTA  V   SOUVISLOSTI  S  POSKYTOVÁNÍM  INFORMACÍ  O   JEHO  ZDRAVOTNÍM  

STAVU  A  NAHLÍŽENÍ  DO  ZDRAVOTNICKÉ  DOKUMENTACE  
 
 

Právo pacienta na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o jeho zdravotním stavu a 
nahlížení do zdravotnické dokumentace vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pacient má právo : 

a) být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího 
nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace 
pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický 
pracovník 

b) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené 
o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě 
autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky 
má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis 
terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů 

c) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v písm. b).     
V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby 
psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků 
onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů 

d) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu b); v případě 
autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky 
má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají 
popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace 
výsledků testů 

e) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz 
podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče 
nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho 
zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží též práva podle písmene c) a d). 
Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat 

 

Práva osob blízkých pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním 
stavu:  
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, 
manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla 
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
 
Osoba blízká pacientu má právo : 

a) na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického 
pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo 
kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to v případě, že jí pacient tato 
práva určil 
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b) na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže 
s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu 
informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho 
zdravotním stavu 

c) na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), na nahlížení 
do zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu 
pacienta v přítomnosti zdravotnického pracovníka, na pořízení výpisů, opisů nebo kopií 
těchto dokumentů, pokud za svého života neurčil  pacient jinak 

 
V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém 
zdravotním stavu, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu, 
včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického 
pracovníka a právo pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie zdravotnické dokumentace 
pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a 
to v rozsahu nezbytném pro ochranu zdraví. 
 
Práva  osoby  určené pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho 
zdravotním stavu : 
Osoba určená pacientem má taková práva, která jí určil sám pacient. Tato práva mohou být 
vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem. 
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POSTUP  PŘI  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  –  O  NAHLÍŽENÍ  DO  ZDRAVOTNICKÉ  DOKUMENTACE  A  

ŽÁDOSTI  O  POŘÍZENÍ  VÝPISU ,  OPISU  NEBO  KOPIE  ZDRAVOTNICKÉ  DOKUMENTACE  
 
 

a) Žádosti jsou k dispozici na akutním příjmu Nemocnice Hranice a.s., na jednotlivých 
odděleních u vrchní sestry, na sekretariátu Nemocnice Hranice a.s. nebo je lze stáhnout 
z webových stránek  www.nemocnice-hranice.cz 

b) Žádost se podává : 
- při hospitalizaci pacient podá vyplněnou žádost přímo na oddělení vrchní sestře,     
- v ostatních případech vyplněnou žádost podá pacient nebo osoba určená pacientem na 

sekretariátu ředitele Nemocnice Hranice a.s., a to osobně nebo poštou na adresu : 
Nemocnice Hranice a.s. - sekretariát  ředitele, Zborovská 1245, 753 22  Hranice. 

c) Pokud je žádost podána osobně, může být žadatel (pacient nebo osoba jím určená) 
v případě pochybností zdravotnického pracovníka o jeho totožnosti, vyzván k  předložení 
občanského průkazu (popř. cestovního pasu). 

d) Pokud je žádost zaslána poštou, musí být podpis žadatele  na žádosti úředně ověřen za 
účelem prokázání, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Tím je předcházeno 
možnému riziku sdělení či zpřístupnění  důvěrných informací osobě neoprávněné. 

e) Za pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace je požadována náhrada  
nákladů spojených s jejich pořízením ve výši uvedené v ceníku placených služeb a 
v případě, že je žádost vyřízena poštou, platí žadatel také poštovné. 

f) Nahlížení do zdravotnické dokumentace je možné : 
- při hospitalizaci po podání vyplněné žádosti a po dohodě s vrchní sestrou příslušného 

oddělení, 
- v ostatních případech po podání vyplněné žádosti na sekretariátu ředitele Nemocnice     

Hranice a.s. , a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti. 
g) Vyžádané výpisy, opisy nebo kopie zdravotnické dokumentace obdrží žadatel po jejich 

zhotovení  při osobním převzetí na sekretariátu Nemocnice Hranice a.s. proti úhradě 
nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud požaduje žadatel dokumenty zaslat poštou, 
budou zaslány na dobírku na adresu uvedenou v žádosti, a to do vlastních rukou výhradně 
jen adresáta. Lhůta k pořízení výpisu, opisu nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 
dnů od obdržení kompletní žádosti. 

 


