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Váš dopis ze dne 5. srpna 2020

V Praze dne 11. srpna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 5. srpna 2020,

ve věci žádosti o:

1/ Sdělení ordinací zubních lékařů na Vysočině, které přijímají nové pacienty

v rozsahu – název ordinace, sídlo - adresa ordinace a předpokládaný počet nově

přijímaných pacientů.

2/ Sdělení informací ohledně uzavírání ordinací zubních lékařů, praktických

lékařů a pediatrů na Vysočině:

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

ukončí svoji praxi do konce roku 2020?

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

ukončí svoji praxi do konce roku 2021?

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

ukončí svoji praxi do konce roku 2022? v rozsahu – název ordinace, sídlo

- adresa ordinace a předpokládaný počet pacientů, kteří si budou muset

zajistit nové lékaře, event. žádám o sdělení, že těmito informacemi

nedisponujete.
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3/ Sdělení informací ohledně otevírání nových ordinací zubních lékařů,

praktických lékařů a pediatrů na Vysočině:

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

zahájí svoji praxi do konce roku 2020?

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

zahájí svoji praxi do konce roku 2021?

- kolik ordinací zubních lékařů, praktických lékařů a pediatrů na Vysočině

zahájí svoji praxi do konce roku 2022?; případně žádáte informaci, že

ministerstvo informacemi nedisponuje;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo složité situace v dostupnosti zdravotních služeb

ve vybraných lokalitách. Konkrétními kroky podporuje zlepšení této dostupnosti,

např. v případě stomatologické péče konkrétní podporou v rámci „Programu na podporu

zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb“

(viz: https://www.mzcr.cz/program-na-podporu-zubnich-lekaru-v-oblastech-s-omezenou-

dostupnosti-zdravotnich-sluzeb/).

Ministerstvo zdravotnictví, jako dohledový orgán, provádí pravidelně kontroly zdravotních

pojišťoven ve smyslu ustanovení § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., § 7a odst. 1 zákona

č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, resp. § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by Vás zajímaly protokoly z kontrol

u zdravotních pojišťoven na téma „Zajištění místní a časové dostupnosti hrazených

služeb, bonifikace“, jsou veřejně dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/category/agendyministerstva/zdravotni-pojisteni/protokoly, Protokol

č. 1 – 7/2019, včetně Vyřízení námitek.

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům,

včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím

poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.
1

Pojištěnec má právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných

smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny
2
.

1 Zákon č. 48/1997 Sb., § 46, odst. 1

2
Zákon č. 48/1997 Sb., § 11, odst. 1, písm. c)
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Pokud se pojištěnec obrátil/a na svou zdravotní pojišťovnu a ta mu se zajištěním

dostupnosti zdravotních služeb nepomohla, může podat prostřednictvím Ministerstva

zdravotnictví stížnost s využitím webového formuláře (https://www.mzcr.cz/jak-najit-

lekare/).

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje informacemi, které od nás požadujete. V této

oblasti i Ministerstvo zdravotnictví pracuje zejména s veřejně dostupnými daty

a informacemi. Např. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spravuje Národní

registr poskytovatelů zdravotních služeb (https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-

sber-dat--narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb), který je zřízen podle § 74

a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Registr obsahuje informace

o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují

zdravotní služby, a o hostujících osobách. Data registru jsou dostupná na veřejném

portále v rozsahu, který definuje § 74 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,

odstavec 3a; informace o zubních lékařích, kteří přijímají nové pacienty, je dostupná

na www.dent.cz.

Pokud v uvedených odkazech na veřejné zdroje nenaleznete požadované informace,

doporučuji Vám obrátit se s konkrétními dotazy na jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Důvodem je skutečnost, že na trhu zdravotního pojištění v současnosti funguje sedm

zdravotních pojišťoven a požadovaná informace se odvíjí od účinnosti jejich smluvní

politiky, aktuálně uzavřených smluvních vztahů, aktuální dostupnosti zubních lékařů

v daném regionu a míry aktivity při řešení požadavků pojištěnců na zajištění zdravotních

služeb obecně.
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