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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 1. února 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které jste uvedla, že „dne 15. ledna 2015 se uskutečnilo pod záštitou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny České republiky kolokvium na téma „Problémy při vyšetřování podezřelých úmrtí“, na kterém byly shrnuty konkrétní závěry, jejichž realizace měla být do budoucna uskutečněna. Dokument obsahující závěry tohoto kolokvia zveřejněný na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR je přílohou této žádosti.
Jedním z těchto závěrů, adresovaným Ministerstvu spravedlnosti byl závěr následující:
„Cestou Ministerstva spravedlnosti České republiky iniciovat na Ministerstvu zdravotnictví České republiky vznik pracovní skupiny, která by řešila problematiku práce koronerů.“
V souvislosti s výše uvedeným tímto žádáte o poskytnutí informace o tom,
- zda taková pracovní skupina při Ministerstvu zdravotnictví České republiky působí;
- kdy tato skupina vznikla;
- pokud vznikla, ale následně již zanikla, kdy k uvedenému došlo a z jakých důvodů a
- zda a případně jaká opatření v rámci její činnosti učinila.
uvádíme následující:

Ministerstvo zdravotnictví tuto otázku v poslední době řešilo pouze v souvislosti s loňskou novelou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (zákonem č. 371/2021 Sb.) kdy do tohoto zákona byla vložena možnost, aby mohl existovat poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje zdravotní služby pouze v rozsahu prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých i nadále odpovídají kraje, a také o tom uzavírají s poskytovateli této služby smlouvy.

Žádnou takovou pracovní skupinou, která by řešila otázku práce koronerů, Ministerstvo zdravotnictví nikdy neustavilo.

S pozdravem
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