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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., prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy:
Z jakého konkrétního ustanovení zákona o zdravotních službách vyplývá oprávnění nemocnice stanovovat přísnější pravidla týkající se "zákazu návštěv" nad rámec mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, nad rámec mimořádných opatření krajské hygienické stanice, popř. nad rámec usnesení vlády o přijetí krizového opatření? 
uvádíme následující:

Pacient má dle § 28 odst. 3 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, právo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud zákon o zdravotních službách nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. 

Vnitřní řád, o kterém se ve zmíněném ustanovení zákona o zdravotních službách píše, je tvořen mj. provozním řádem. Poskytovatel zdravotních služeb je podle § 15 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinen činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen stanovit v provozním řádu celou řadu opatření, ke kterým mj. patří úprava režimu návštěv. Tento režim je vždy přizpůsoben charakteru daného zdravotnického zařízení, závažnosti stavu běžně hospitalizovaných pacientů a také prostorovým a technickým podmínkám konkrétního zdravotnického zařízení.  Omezení návštěv se děje zpravidla tehdy, nastane-li závažná epidemiologická situace. Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové nebo jednodenní péče omezuje nebo zakazuje návštěvy pacientů po dohodě s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Děje se tak vždy v zájmu ochrany pacientů. 
 
Ředitel daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti zařízení návštěvy omezit nebo neumožnit, např. v určitých případech v návaznosti na výsledky hodnocení rizika místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, a to především s ohledem na epidemiologickou situaci v daném místě. Pacient je povinen se řídit vnitřním řádem nemocnice, s kterým je při příchodu do nemocnice seznámen.



S pozdravem






Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


