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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle  

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

Podáním ze dne 23. listopadu 2021, evidovaným pod č. j.: MZDR XXX/MIN/KAN, jste dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, požádala o odpověď na následující dotazy:  

 
Má MZČR informaci o možnostech ve způsobu zajištění akutní lůžkové zdravotní  
péče poskytovatelem zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení, které jsou v 
souladu se zákoníkem práce, t.j.maximálně 12 hodinová nepřetržitá pracovni doba  

následovaná zákonnou dobou odpočinku? Když ano, jakým způsobem je zajištěna  
tato péče lékařem, resp.jaké jsou možnosti v rozvržení jeho pracovní doby, s  
ohledem na dobu UPS (15.5hod) a v souladu i s dalšími platnými právními předpisy  

ve vztahu s poskytováním zdravotních služeb. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 
Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 

řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými 
látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 
léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 

techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 
informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků  
a účinných látek na trh. 

 
Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží  
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  

 
Nad rámec výše uvedeného Vám doporučujeme se obrátit na Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV), neboť se jedná o problematiku pracovněprávních vztahů.  

 
 
 

S pozdravem 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  
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elektronicky podepsáno 

 


