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Příloha č. 3 k postupu ke směrnici ředitele č. 5/2022 

Osoby oprávněné k nahlížení do ZD  

 

 
 
Osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi 
v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem a mají právo na pořízení jejích 
výpisů, opisů nebo kopií v rozsahu podle ustanovení  §§ 65 až 67 zákona č.  372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách, v platném znění  
 
(§ 65 zák. č. 372/2011 - Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace) 

(1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti 
zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo 
kopie 

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů 
autorizovaných psychologických metod a popisu léčby 
psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo 
opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze 
v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu 
terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, 

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem 
pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů 
autorizovaných psychologických metod a popisu léčby 
psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a), 

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4; 
postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních 
služeb. 

(2) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu 
nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely 
vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném 
rozsahu, 

a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní 
pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou 
zaměstnanci poskytovatele, a další zaměstnanci poskytovatele v rozsahu 
nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle 
tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného 
postupu při poskytování zdravotních služeb, 

b) osoby podílející se na výkonu působnosti příslušného správního orgánu 
v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku podle jiného právního 
předpisu, 

c) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání 
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1. pověřené příslušným správním orgánem vypracováním odborného 
stanoviska k návrhu na přezkoumání lékařského posudku, 

2. pověřené příslušným správním orgánem, který převzal podle tohoto 
zákona zdravotnickou dokumentaci, pořizováním výpisů nebo kopií 
zdravotnické dokumentace pro zajištění návaznosti zdravotních služeb 
o pacienta, 

 

d) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí  
na výkonu působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly 
v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo jiných právních 
předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického 
povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření, 

e) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené 
zdravotními pojišťovnami k provádění činností v rozsahu stanoveném 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění, 

f) zdravotničtí pracovníci příslušní podle jiných právních předpisů 
k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, zejména 
nemocenského nebo důchodového pojištění, státní sociální podpory, 
zaměstnanosti, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb a pomoci 
v hmotné nouzi, 

g) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv, oprávněné k výkonu kontroly podle tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů v rozsahu stanoveném těmito 
právními předpisy, 

h) osoby podílející se na evidenci údajů nebo na kontrole sdělování údajů  
do Národního zdravotnického informačního systému podle tohoto zákona, 

i) soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se způsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání, které byly pověřeny vypracováním znaleckého 
posudku znaleckým ústavem nebo znaleckou kanceláří  poskytovatelem 
nebo zdravotnickým pracovníkem, v rozsahu nezbytném pro vypracování 
znaleckého posudku pro potřebu trestního řízení nebo pro řízení před 
soudem podle jiných právních předpisů, 

j) lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem, 

k) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního 
zdravotního dozoru, 

l) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící 
hodnocení kvality a bezpečí podle tohoto zákona a osoby se způsobilostí 
k výkonu zdravotnického povolání provádějící externí klinické audity 
lékařského ozáření podle zákona o specifických zdravotních službách, 

m) Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle jiného zákona tak,  
aby byla zajištěna ochrana citlivých údajů třetích osob, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6mzxgm
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n) členové delegace Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému  
či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo členové delegace Podvýboru  
pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení 
nebo trestání, a to v rozsahu nezbytném pro splnění úkolu vyplývajícího 
z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují 
činnost výboru nebo podvýboru, 

o) inspektoři oprávnění k provádění inspekcí souvisejících s klinickým 
hodnocením humánních léčivých přípravků v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím podrobná pravidla pro provádění 
inspekčních postupů správné klinické praxe 55, 

p) jde-li o pacientský souhrn nebo část zdravotnické dokumentace jinou než 
pacientský souhrn, pracovníci poskytovatele jiného státu Evropské unie 
prostřednictvím příslušného národního kontaktního místa státu Evropské 
unie, a to za účelem poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, který se 
nachází v péči poskytovatele jiného státu Evropské unie a o němž jsou 
pacientský souhrn nebo část zdravotnické dokumentace jiná než 
pacientský souhrn, vedeny, pokud pacient, popřípadě jiná k tomu 
oprávněná osoba, nevyslovil nesouhlas podle § 56c odst. 2 nebo 3. 

Osoby uvedené v písmenech b) až n) si mohou pořizovat výpisy nebo kopie 
zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení. 

(3) Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo 
jiného odborného pracovníka a zdravotničtí pracovníci uvedení  
v § 46 odst. 2 mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet 
v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky; to neplatí, jestliže pacient nahlížení 
prokazatelně zakázal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


