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Kdo si může o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů a kopií zažádat? 
Dle § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  
o zdravotních službách), mají tuto možnost:  

• pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 

• osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo 
jiná pečující osoba, 

• osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu uvedeném v § 33 odst. 4 zákona o zdravotních 
službách 

(dále jen „oprávněné osoby“). 

Pořizování kopií ze zdravotnické dokumentace a nahlížení do ní: 

1. Nahlížení do zdravotnické dokumentace 
Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou do zdravotnické dokumentace 
nahlížet za přítomnosti zdravotnického pracovníka ÚHKT. Dohodnout nahlížení do zdravotnické 
dokumentace je možné na konkrétním oddělení či telefonickým nebo elektronickým objednáním:  
Tel: +420 221 977 217; +420 221 977 282; E-mail: info@uhkt.cz 

2. Pořizování kopií vlastními prostředky 
Osoby oprávněné pořizovat výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jsou oprávněny pořídit výpis nebo 
kopii vlastními prostředky na místě. Dohodnout pořízení výpisu či kopií zdravotnické dokumentace na 
místě vlastními prostředky je možné na konkrétním oddělení či telefonickým nebo elektronickým 
objednáním způsobem uvedeným v bodě 1 pro nahlížení do zdravotnické dokumentace. 

3. Pořízení kopií či výpisu zdravotnické dokumentace Ústavem hematologie a krevní transfuze 
(dále jen „ÚHKT“) 

Pokud si osoba, která je oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, nepořídí 
výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace ÚHKT, a to na 
základě žádosti, jejíž vzor je umístěn na webových stránkách ÚHKT. Vyplněnou žádost je třeba doručit 
do sekretariátu ředitele. 

ÚHKT je oprávněn za tyto služby požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s 
pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník  
za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace je umístěn na internetových stránkách ÚHKT 
na webové adrese www.uhkt.cz a zároveň je dostupný na zdravotnických odděleních. Platba je 
přijímána formou hotovosti v pokladně ÚHKT (budova C, 1. patro) v jejích úředních hodinách. Platbu 
lze poukázat rovněž bezhotovostním převodem na účet ÚHKT, č. účtu: 31438021/0710, vedený u ČNB 
Praha 1, s přiděleným variabilním symbolem, který žadatel obdrží na základě předběžné kalkulace 
požadavku vyplývajícího z podané žádosti. Po uhrazení předem stanovené částky bude žádost vyřízena 
a v případě rozdílů s předběžnou kalkulací je ÚHKT oprávněn zbývající částku doúčtovat  
a žadatel je povinen ji uhradit. Vydání požadovaných dokumentů je podmíněno úplným zaplacením 
úhrady.  

Ceník (ceny jsou včetně DPH): 

A4 – jednostranná kopie černobílá // A4 oboustranná kopie černobílá 2,00 Kč/ks // 3,00 Kč/ks 
A3 – jednostranná kopie černobílá // A3 oboustranná kopie černobílá 3,00 Kč/ks // 4,00 Kč/ks  
A4 – výtisk z tiskárny počítače – jedna stránka 3 Kč 
Cena kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace může podléhat změnám, proto je aktuální cena 
kopie uvedena na Internetu ÚHKT nebo ji sdělí pracovnice sekretariátu ředitele telefonicky  
na telefonním čísle +420 221 977 217, popř. odpoví na dotaz adresovaný ÚHKT prostřednictvím 
elektronické pošty na adresu: info@uhkt.cz. 
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