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K Vašemu podání ze dne 4. ledna 2021

V Praze dne 20. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dne
o

4.

ledna

poskytnutí

2021

obdrželo

Ministerstvo

informací dle zákona č.

zdravotnictví

106/1999

evidovanou pod č.j.

(dále

Sb. ve znění

MZ)

Vaši

žádost

pozdějších předpisů,

kterou jste požádala o následující

informace:
1) Jak je možné lidem omezovat zdravotní péči, pokud si všichni povinně platíme
zdravotní pojištění?
2) Nedochází ze strany MZ k porušování zákonů? Prosím doložte, také, že tímto
krokem ze strany MZ k porušování zákonů ČR nedochází.
3) Je možné zažádat o možnost snížení či zrušení povinného placení zdravotního
pojištění?
4)

Pokud

zdravotní

se zhoršuje

zdravotní

pojištění není možné

péče

ze strany

MZ,

tedy

státu, a

povinné

zlevnit či odpustit, jakými prostředky se tedy

mohou občané proti tomu zásahu ze strany MZ, tedy státu, bránit, aniž by museli
vynakládat své vlastní finanční prostředky?

K Vaší žádosti Vám sděluji:

Ad dotaz č. 1
S ohledem na rostoucí počet hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID-19, jejichž
zdravotní stav

vyžaduje

poskytování

akutní

lůžkové

péče,

včetně

péče

intenzivní,

je nutné zajistit zvýšení kapacit akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, pro osoby
s nemocí COVID-19. Tímto opatřením není dotčena kapacita zdravotnického systému
určená

pro

poskytování

neodkladné

péče,

u

které

by

jejím
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bezprostřední ohrožení života, náhlá smrt, vážné ohrožení zdraví nebo vážné zhoršení
zdravotního

stavu.

Tímto

opatřením

není

dotčeno

poskytování

neodkladné

péče

pacientům s jinými zdravotními problémy, než je nemoc COVID-19 v takovém rozsahu,
aby bylo zajištěno její poskytování pacientům, kteří tento druh péče potřebují. Nad to, je
třeba uvést, že posouzení zdravotního stavu pacienta vždy závisí na rozhodnutí lékaře.

Ad dotaz č. 2
K porušování právních předpisů nedochází. Neexistenci něčeho, co není, nelze nijak
prokázat.

Ad dotaz č. 3
Takový postup, z hlediska právního, možný není.

Ad dotaz č. 4
Zdravotní péče je poskytována nadále, pouze z důvodů aktuální epidemické situace
dochází pouze

k jejímu částečnému omezování za účelem péče o

pacienty s vyšší

medicínskou prioritou, jak je uvedeno výše v odpovědi na dotaz č. 1.

S pozdravem
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