
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

                                         xxxxxx                                            xxxxxx
Jméno*:……………………………Příjmení*:………………………………………………
                                         xxxxxxxxxx                                 
Datum narození/IČO*: …………………………..    Titul:  ………………. ………………..
                                         xxxxx                                                                                  xxx
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….

                                         xxxxx                                                                                   xxxxx
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...

                                        xxxxxxxxxxxxxxx
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa  trvalého pobytu,  nebo není-li  žadatel  přihlášen k trvalému pobytu,

uvede se  adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže

se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název,

identifikační  číslo  a  adresa  sídla  nebo  adresa  pro  doručování,  liší-li  se  od  adresy  sídla;.

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

                                        xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
                                        Žádost o písemnou odpověď.
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..

Text*:          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 
                         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  
                       PROTOKOL o elektronickém skartačním řízení u Úřadu pro ochranu
osobních  údajů  u  č.j.  UOOU-11055/17-3  ze  dne  17.1.2018  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 
                         …………………………………………………………………………………..

Datum podání:   7. září 2022
                         

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-645
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-645
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* Povinné údaje                        - Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4; 
                                           IDDS: fe3aixh     
                                           – DS –

Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu
elektronické podatelny povinného subjektu 
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