Dotazy a odpovědi :
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)?
Dotaz směřuje na konflikt dvou právních předpisů, které regulují stejnou oblast, a to různým
způsobem. Fakultní nemocnice Olomouc se v souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace
řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách), jakožto zákonem speciálním ve vztahu
k novému občanskému zákoníku.
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?
Ne, nezměnil.
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)?
Dodržujeme platnou legislativu ohledně třetích osob v souvislosti s nahlížením do zdravotnické
dokumentace ‐ tj. zákon o zdravotních službách.
4.
Má nemocnice vytvořenou vnitřní směrnici/pokyn apod. týkající se nahlížení do zdravotnické
dokumentace?
Ano má, resp. Fakultní nemocnice Olomouc nemá vnitřní předpis týkající se pouze nahlížení do
zdravotnické dokumentace, ale má vnitřní předpis upravující obecně vedení a nakládání se
zdravotnickou dokumentací a poskytování informací o zdravotním stavu; součástí tohoto předpisu je i
nahlížení do ZD.
5.
Má nemocnice vytvořenu vnitřní směrnici/pokyn s ohledem na ust. § 101 občanského
zákoníku? Ne.
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).
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?
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?

Souhrnně k dotazům 6) až 8) Fakultní nemocnice Olomouc postupuje v souladu se zákonem o
zdravotních službách a v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o specifických zdravotních službách), občanský zákoník
využíváme podpůrně v situacích, které zákony o zdravotních službách neupravují.
Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních
služeb, a nejde‐li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby
podle ust. § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách. Případně lze využít ustanovení § 36 zákona o
zdravotních službách o dříve vysloveném přání. V případě osob nezletilých a osob s omezenou
svéprávností postupujeme v souladu s ust. § 35 zákona o zdravotních službách spolu s ust. § 100 a
ust. § 104 an. občanského zákoníku. V případě sterilizace ze zdravotních důvodů u osob s omezenou
svéprávností postupujeme v souladu s ust. § 13 zákona o specifických zdravotních službách, kde je
vyžadován souhlas soudu s tímto zákrokem.

Dále k dotazu 6) odkazujeme na str. 579 komentář k ust. § 101 : Komentář Lavický, P. a kol. Občanský
zákoník I. Obecná část ( § 1 ‐ 654). Komentář. 1. vydání
Praha : C.H.Beck, 2014, 2400s
„V běžném životě se nicméně provádění zásahů do tělesné a duševní integrity člověka zásadně
odehrává v rámci poskytování zdravotních služeb a právní režim těchto zásahů se proto řídí zvláštní
úpravou v zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, popř. zák. č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách (srov. § 91 Obč. Z a komentář), která se uplatní přednostně oproti ustanovením
občanského zákoníku.“

