INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU A PRÁVECH PACIENTA NA
ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI
ZÁKON č. 372/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 (účinnost od 1. 4. 2012)
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách
§ 31
(1) Poskytovatel je povinen
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém
zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen
„informace o zdravotním stavu“),
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho
zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny
§ 32
(1) Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit,
které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení
osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace
vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. K vzdání se podání
informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo
jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.
§ 33
(1) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho
zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické
dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu,
pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 8
vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo
vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do
péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu
kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm
vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení
pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.
(2) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na
podávání informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou být sděleny bez souhlasu pacienta
podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.
(3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle
odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz
sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám
podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to

pouze v nezbytném rozsahu.
(4) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo
na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li
provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných
zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud
zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu
určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu
ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.
(5) Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají
rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich
zdraví.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií
§ 65
(1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance
pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie
a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a
popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce 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 nebo zákonným zástupcem 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.

