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NAHLÍŽENÍ, POŘIZOVÁNÍ KOPIE ČI VÝPISU ZE 
ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE (ZD) 

Příloha č. 6   

 

Kdo může podat žádost?  Pouze oprávněná osoba, tedy: 

 pacient nebo zákonný zástupce pacienta 

 osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta dle informovaného souhlasu 

 pěstoun nebo jiná pečující osoba 

 osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud je pacient v informovaném souhlasu prokazatelně 
nevyloučil. Vyloučené osobě lze podat informace v nezbytném rozsahu jen v případě, je-li to v 

zájmu ochrany jejího zdraví nebo ochrany zdraví další osoby 

Komu podat žádost:  

 žádost přijímá pověřený pracovník oddělení zdravotních pojišťoven (OZP) Nemocnice Jablonec 

nad Nisou, p.o. 

 telefon: 483 345 451, 483 345 454;  e-mail: odd.zdrpoj@nemjbc.cz nebo nemjbc@nemjbc.cz  

 pracovník OZP se s žadatelem dohodne na konkrétní realizaci jeho požadavku 

Žádost se podává: 

 zpravidla písemně  

o příloha č. 1 Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze ZD, 

o příloha č. 2 Žádost o nahlížení do ZD 

 ústně v ostatních případech dle dohody s pověřenými pracovníky 

Prokázání totožnosti: 

 nemocnice je povinna chránit citlivé údaje pacientů před neoprávněnými osobami 

 pracovník OZP je povinen ověřit Vaši totožnost, a že jste osobou oprávněnou, na základě 

například: průkazu totožnosti s fotografií, oddacího listu, rodného listu nebo písemného 
zplnomocnění pacienta, čestného prohlášení (viz příloha č. 3) 

 v případě, že se nedostavíte osobně, požadujeme písemnou žádost s úředně ověřeným 

podpisem žadatele a úředně ověřeným dokladem zakládajícím oprávněnost (příbuzenský vztah 

apod.) 

Lhůta pro vyřízení žádosti: 

 nahlížení do ZD – lhůta není stanovena, je podmíněna provozními podmínkami oddělení, kde 

nesmí dojít k narušení poskytování zdravotních služeb. Pokud není nahlížení do ZD možné z 
provozních důvodů, nahradí nemocnice nahlédnutí do ZD tím, že oprávněné osobě zajistí 

bezplatně kopii požadované části ZD. Lhůta k vyřízení žádosti je v tomto případě 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do ZD není možné 

 

 pořízení kopie či výpisu ze ZD – do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůta se prodlužuje o čas 

zpracování ZD daný zákonnými předpisy 

 kopii či výpis ze ZD Vám pověřený pracovník OZP dle dohody: 
o pošle doporučeným dopisem  

o předá osobně, a to proti podpisu. 

Žádost o vydání stejnopisu ze ZD v rozsahu 1 listu, CD z RDG vyšetření: 

 jedná se o propouštěcí zprávu, ambulantní zprávu, rehabilitační kartu, operační protokol, 

výsledky laboratoře, RDG a dalších vyšetření, CD z RDG vyšetření 

 žádost může podat ústně pouze pacient nebo zákonný zástupce pacienta, a to osobně  

u dokumentační sestry daného oddělení 

Zpoplatnění  

 zpoplatnění nahlížení do ZD nebo pořízení kopie, výpisu či stejnopisu ze ZD je popsáno  

v příloze č. 5 Ceník 


