Obsah žádosti ze dne 04.11.2015 a odpověď dne 13.11.2015
1. Kterým právním předpisem se nemocnice řídí v souvislosti s nahlížením do zdravotnické
dokumentace, občanským zákoníkem nebo zákonem o zdravotních službách (zejména s ohledem na
ust. § 2648 odst. 2 občanského zákoníku vs. ust. § 65 odst. 1 zákona o zdravotních službách)?
V souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace se řídíme zákonem č. 372/2011 Sb.
2. Změnil se postup nemocnice v souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace v návaznosti
na vydání stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2015 z června tohoto roku?
Postup se nezměnil, blíže viz odpověď na otázku č. 3.
3. Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že osoba určená pacientem žádá o nahlédnutí do
zdravotnické dokumentace, ve které jsou obsaženy údaje týkající se třetích osob (např. umožňuje
nemocnice nahlédnutí bez souhlasu těchto třetích osob, údaje o třetích osobách se začerní, zakryjí
apod., nahlédnutí se umožní, aniž by byl souhlas třetích osob získáván nebo se jakkoliv zakrývaly
údaje o třetích osobách)?
Oprávněné osobě je předkládána kompletní zdravotnická dokumentace bez jakýchkoliv úprav či
zásahů do ní (problematika nahlížení do zdravotnické dokumentace (terminologií zákona o
zdravotních službách) či záznamů o péči o zdraví (terminologií občanského zákoníku) je upravena
rozdílně dvěma právními předpisy, pokud se týká přístupu k údajům o třetích osobách. Na základě
právního principu lex specialis derogat generali se použije zákon o zdravotních službách jako
zvláštní právní předpis, který obsahuje vlastní úpravu - právo na nahlížení do dokumentace a s ním
spojená práva jako pořizovat si výpisy nebo kopie bez toho, aby z nahlížení vyloučil údaje o třetích
osobách či seznámení s těmito údaji podmiňoval jejich souhlasem).
4. Má nemocnice vytvořenou vnitřní směrnici/pokyn apod. týkající se nahlížení do zdravotnické
dokumentace?
Ano, máme vnitřní směrnici upravující postupy při nahlížení do zdravotnické dokumentace.
5. Má nemocnice vytvořenu vnitřní směrnici/pokyn s ohledem na ust. § 101 občanského zákoníku?
Nemá, právní režim zásahů do integrity člověka při poskytování zdravotních služeb upravuje zákon
o zdravotních službách. Interně je vydána směrnice upravující souhlas s poskytnutím zdravotních
služeb a dříve vyslovené přání.
6. Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že má být zasaženo do integrity člověka
neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo
způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví (viz ust. § 101 občanského
zákoníku).
Primární je vyhodnocení indikované zdravotní péče z pohledu časové naléhavosti jejího poskytnutí
(neodkladná, akutní, plánovaná…) a od toho se odvíjí další postup v souladu se zákonem o
zdravotních službách.
7. Které zákroky považuje nemocnice za zásahy do integrity prováděné způsobem zanechávajícím
trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život
nebo zdraví? Máte vytvořeny např. seznamy zákroků, kdy se zákrok hlásí soudu nebo je posouzení
případu ponecháno na ošetřujících lékařích?
Seznamy takovýchto zákroků vytvořeny nejsou, blíže odkazujeme na odpověď na otázku č. 5.

8. Které osoby nemocnice považuje za osoby neschopné úsudku podle ust. § 101 občanského
zákoníku? Má nemocnice stanoveno, že osobou neschopnou úsudku je např. pouze osoba v
bezvědomí, osoba s omezenou svéprávností, osoba po vážném úrazu hlavy apod. nebo je posouzení
ponecháno na ošetřujících lékařích?
Jak uvedeno v odpovědi na otázku č. 5 nemá nemocnice vytvořenu vnitřní směrnici/pokyn k ust. §
101 občanského zákoníku, neboť právní režim zásahů do integrity člověka při poskytování
zdravotních služeb upravuje zákon o zdravotních službách

