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DN0179/01 

                                                        Nahlížení do zdravotnické dokumentace ze stany úřední osoby 

 

Pokyn pro nahlížení do zdravotnické dokumentace  

ze strany úřední osoby 

Úřední orgány, např. policie, soudy, soudní znalci, nebo zástupce pojišťovny, případně jiná zdravotnická 

zařízení, mohou požádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořízení výpisů a kopií, 

nebo o poskytování informací ze zdravotnické dokumentace, a to za určitých jasně vymezených 

podmínek, viz níže uvedené náležitosti.  

1. Policie ČR 

Policie ČR ke své písemné žádosti o informace nebo výpisy ze zdravotnické dokumentace přikládá:   

a) souhlas pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu (zproštění mlčenlivosti 

zdravotnických pracovníků) s jeho originálním podpisem;   

b) nebo souhlas soudce dle § 8 odst. 5 trestního řádu, zákona č. 141/1961 Sb., v pl. zn. (v 

takovém případě není nutný souhlas pacienta).  

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou v rámci trestního řízení pouze ustanovení znalci (za 

výše uvedených podmínek), nikoli příslušníci PČR, státní zástupce ani soud.  

2. Soudy 

a) Soud při požadavku na informace nebo výpisy ze zdravotnické dokumentace dokládá 

písemnou žádost a souhlas pacienta v originále.   

b) V souvislosti s probíhajícím trestním řízením dokládá buď písemnou žádost a souhlas 

pacienta, nebo místo souhlasu pacienta písemnou žádost a souhlas soudce dle § 8 odst. 5 trestního 

řádu, zákona č. 141/1961 Sb., v pl. zn.  

3. Soudní znalci 
Soudní znalci mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet, nebo jim může být poskytnuta v kopii, 

event. mohou požadovat výpis nebo jinou informaci  

a) po předložení písemného souhlasu pacienta v originále a písemné žádosti soudního 

znalce opatřené jeho podpisem a razítkem;   

b) bez souhlasu pacienta na základě předložení písemné žádosti soudního znalce opatřené 

jeho podpisem a razítkem a při současném předložení usnesení soudu o jeho ustanovení v této 

věci.  

4. Komerční pojišťovny 

Pojišťovna musí ke své žádosti vždy přiložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem. V 

souhlasu musí být konkrétně uvedeno, k jaké diagnóze nebo k jakému onemocnění je souhlas dáván, 

tzn., musí být jasně vztažen k nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo kopie a k 

rozsahu poskytování informací o jeho zdravotním stavu.  

5. Praktičtí a ostatní lékaři, jiná zdravotnická zařízení 

Žádost lékaře nebo zdravotnického zařízení musí obsahovat jednoznačný důvod, dle kterého je 

požadována zdravotnické dokumentace pacienta, dále podpis a razítko lékaře / zdravotnického zařízení.  

 


