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Rozhodnutí o žádosti podle 106/1999 Sb. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Rozhodnutí 
 
Česká republika – Národní archiv, se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
IČO: 709 79 821, zastoupený ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSc., jako povinný subjekt 
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím), posoudil žádost 
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; prostřednictvím datové 
schránky dne 7. 9. 2022. V předmětné žádosti se žadatel domáhá informací, případně 
dokumentů, cit.: 
 
I. „chorobopisy pacientů (lékařské zprávy, tj. ambulantní, z hospitalizace apod.) dokumenty 
ze sesterské dokumentace, různé přehledy, například teplot, podání léků, záznamy sester, 
grafy, překladové zprávy apod., které se uchovávají nejdéle a které krátkodobě, když dojde 
na návrh skartace některých uvedených dokumentů jak probíhá skartační řízení podléhají 
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně“ 
II.„co byly krajské, obvodní, okresní ústavy národního zdraví a od kdy tyto ústavy později 
organizace v československu fungovali a existovali v této době také zdravotní pojišťovny a 
pracovní neschopnosti dnes dočasně práce neschopný jak se toto počítalo a vedlo“ a dále 
III. „Protokol o elektronickém skartačním řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů u č.j. 
UOOU-11055/17-3 ze dne 17.1.2018  
IV. „Spisy s č.j. LEG-0732/08,INSP4-0107/08, UOOU-00159/13, UOOU-4310/13, UOOU-
4311/13, UOOU-4312/13, UOOU-4340/13, UOOU-4357/13, UOOU-10481/16, 
UOOU/10898/16 a UOOU-1146/16“ 
 
Doručení odpovědí na výše uvedené dotazy žadatel nespecifikoval, žádost podal 
prostřednictvím datové schránky.  
 
K žádosti v části I. Národní archiv sděluje, že skartační řízení zdravotnické dokumentace, 
její struktura a dílčí části, se řídí primárně vyhláškou 98/2012 Sb., o zdravotnické 
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dokumentaci https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-
98?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+o+zdravotnick%C3%A9+dokumentaci . Skartační lhůty 
jsou uvedeny v Příloze č. 3 této vyhlášky, obsah zdravotnické dokumentace je uveden 
v Příloze č. 1 této vyhlášky. Skartační řízení zdravotnické dokumentace se od novely 
archivního zákona k 1. 1. 2022 v § 3 odst. 7 zákona 499/2004 Sb., neřídí zákonem o 
archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., která upravuje 
detaily spisové služby a skartačního řízení, protože ustanovení § 3 odst. 7 znamená 
stanovení speciálního postupu pro zdravotnickou dokumentaci a to mimo gesci zákona 
499/2004 Sb. a jeho prováděcí předpisy. Pro úplnost dodáváme, že žadatelem citovaná 
vyhláška 645/2004 Sb., je prováděcí vyhláškou k zákonu 499/2004 Sb., a upravuje 
procesy zpracování archiválií, neupravuje skartační řízení jako takové. Zdravotnická 
dokumentace, až na naprosté výjimky (např. zdravotnická dokumentace z doby Pražského 
povstání (1945), srpna roku 1968, nebo dalších specifických vzorků) se v archivech 
neukládá. Zdravotnická zařízení se z pohledu zákona 499/2004 Sb. a dopadů povinností, 
které tento zákon ukládá, dělí na tři skupiny. První skupinu představují veřejnoprávní 
původci dle § 3 odst. 1 písm. a) a d) (např. fakultní nemocnice), druhou skupinu představují 
veřejnoprávní původci na úrovni územně samosprávných celků podle § 3 odst. 1 písm. g) 
a h) (např. krajské nemocnice). Poslední třetí skupinu pak představují soukromá 
zdravotnická zařízení, která spadají pod § 3 odst. 2 písm. a) téhož zákona. Nicméně pro 
zdravotnickou dokumentaci, jako podmnožinu dokumentů vznikajících u všech tří skupin 
těchto původců, upravuje již výše uvedená výjimka stanovená v § 3 odst. 7 zákona 
499/2004 Sb.  
 
V části II, v části III, v části IV se žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k 
informacím v návaznosti na § 2 odst. 2 a téhož zákona a podle zákona 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „AZ)“  

o d m í t á. 
 
 

Odůvodnění: 
Národní archiv, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, obdržel žádost žadatele datovou schránkou dne 7. 9. 2022. Žádost 
je složena z několika částí, přičemž není úplně jasné, jakou mají vzájemnou souvislost. 
Národní archiv poskytl informaci v části, kterou označil jako „I“, týkající se skartačního 
řízení zdravotnické dokumentace, ačkoliv není gestorem právních předpisů a speciální 
právní úpravy ve zdravotnictví pro zdravotnickou dokumentaci. Odpověď v této části 
považujeme za dostatečnou, protože vychází plně z platného právního předpisu, který je 
publikován a je dostupný ve veřejných zdrojích. V části žádosti I. tedy Národní archiv 
žadateli vyhověl a má za to, že odpověď na žádost poskytl.  
 
V části II. Národní archiv žádost o informaci odmítl. Jedná se o dotaz na „co byly krajské, 
obvodní, okresní ústavy národního zdraví a od kdy tyto ústavy později organizace v 
československu fungovali a existovali v této době také zdravotní pojišťovny a pracovní 
neschopnosti dnes dočasně práce neschopný jak se toto počítalo a vedlo“ (sic) Národní 
archiv uvádí, že dotaz je částečně zmatečný. V části, kdy je žádost srozumitelná, by se 
jednalo o zpracování nové informace, protože Národní archiv tuto informaci nemá 
k dispozici. Žádost zahrnuje zpracování informací k dějinám československého 
zdravotnictví v nespecifikovaném časovém rozsahu, tedy odvinuto od adjektiva 
„československý“ pravděpodobně od roku 1918 – 1992. Zpracování dějin 
československého zdravotnictví a zdravotního pojištění jako téma nepřísluší Národnímu 
archivu ani žádnému z dalších veřejných nebo soukromých archivů podle zákona 
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499/2004 Sb. Jde o úkol pro obor historie a vědecké zpracování tématu. Je úkolem 
badatelů, aby si studiem v odborné literatuře, případně archivních souborech připravili 
podklady a za použití vědeckých a jiných odborných metod nalezli odpověď na otázku, 
kterou Národnímu archivu položil žadatel. Zároveň uvádíme, že nahlížení do archivních 
souborů není realizováno postupy a procesy podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ale speciálním právním předpisem, které představuje zákon 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který obsahuje úplná procesní pravidla pro 
zpřístupňování a nahlížení do archiválií (srv. § 34 a následující zákona 499/2004 Sb. a 
vyhláška 645/2004 Sb.) a je tak vůči zákonu 106/1999 Sb. v pozici „lex specialis“, jak 
uvádí i odborná literatura (srv. Furek A., Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu 
k informacím, Linde Praha 2012). 
 
V části III. Národní archiv žádost o poskytnutí informace odmítl. Žadatel se domáhá 
poskytnutí protokolu o elektronickém skartačním řízení u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů č. j. UOOU-11055/17-3 ze dne 17. 1. 2018. Národní archiv uvádí, že se ve 
skutečnosti jedná o protokol č. j. NA- 241-2/05-2018 (ÚOOÚ 11055/17-3 ze dne 17. 1. 
2018 je ve skutečnosti číslo jednací skartačního návrhu). Protokol o skartačním řízení a 
jeho přílohy byl vyhotoven pro Úřad pro ochranu osobních údajů a obsahuje osobní údaje. 
Podle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a podle nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nelze žadateli v tomto bodě vyhovět. 
 
V části IV. Národní archiv žádost o poskytnutí informace odmítl. Žadatel se domáhá spisů 
s č. j. LEG-0732/08, INSP4-0107/08, UOOU-00159/13, UOOU-4310/13, UOOU-4311/13, 
UOOU-4312/13, UOOU-4340/13, UOOU-4357/13, UOOU-10481/16, UOOU/10898/16 a 
UOOU-1146/16. Žadatel čerpá informace o požadovaných číslech jednacích z uvedeného 
skartačního protokolu, nicméně skartační protokol obsahuje také informaci, že tyto 
dokumenty byly ze skartačního řízení vyřazeny z důvodu další potřeby pro činnost úřadu 
v souladu s § 7 odst. 3 zákona 499/2004 Sb. (nebyla splněna podmínka nepotřebnosti 
pro činnost úřadu), čímž došlo k prodloužení skartační lhůty. Tyto dokumenty tedy nebyly 
posuzovány ve skartačním ani mimo skartační řízení, nebyly vybrány za archiválie ani 
nebyly předány k uložení do Národního archivu, ale zůstávají dále uloženy u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, který je jejich původcem. Národní archiv tedy uvedenými 
informacemi nedisponuje a nemůže je tedy žadateli poskytnout. Pro úplnost Národní archiv 
uvádí, že i kdyby měl požadované spisy Úřadu pro ochranu osobních údajů uložené jako 
archiválie, nemohly by být žadateli předloženy podle zákona 106/1999 Sb., protože by se 
na ně vztahovala ochranná třicetiletá lhůta podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 
499/2004 Sb. Spisy dle čísel jednacích pocházejí z let 2008 – 2016 a nahlížení do nich 
se řídí postupy a procesy podle zákona 499/2004 Sb., který představuje vůči zákonu 
106/1999 Sb. speciální právní úpravu jak uvádí i odborná literatura (srv. Furek A., 
Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím, Linde Praha 2012). 
 
Na základě výše uvedených skutečností Národní archiv, jako povinný subjekt, učinil závěr 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, to znamená, že žádosti v části I 
vyhověl, v části II, III, IV žádost o informace odmítl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na § 2 odst. 2 a téhož zákona a 
podle zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „AZ)“  
 
 
Poučení:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání k Ministerstvu vnitra, a to do 15 dnů ode 
dne jeho doručení prostřednictvím Národního archivu. Odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka  
Národního archivu 
Podepsáno elektronicky. 

 
 
 
Přílohy 
příloha 1: Žádost podle 106/1999 Sb. 
příloha 2: Potvrzení o doručení žádosti Národnímu archivu 
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