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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  
 
Dne 16. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o informaci, zda lékař smí odmítat ošetřit či plánovaně 
operovat českého občana, který platí zdravotní pojištění. Pokud může, podle jakého 
zákona tak smí konat. 
 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Podle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, v platném znění může poskytovatel, kterého si pacient zvolil, odmítnout 
přijetí pacienta do péče, pokud  
 
a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání 
provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy 
by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality  
a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,  
 
b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních 
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon 
návštěvní služby, nebo  
 
c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce  
z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské 
konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním 
zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.  
 
Dále také po dlouhé období byla plánovaná péče velmi omezena v souvislosti s epidemií 
SARS CoV-2. Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 uveřejněným ve Sbírce 
zákonů pod č. 69/2020 byl poprvé vyhlášen nouzový stav a vláda svým usnesením ze dne 
15. března 2020 č. 215 uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 s účinností od 16. 
3. 2020 rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou 
cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 
Nouzový stav trval do 17. května 2020, znovu vyhlášen 5. října 2020 a opakovaně 
prodlužován.  
 
Na základě vyhlášeného nouzového stavu Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad 
příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
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a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
mimořádná opatření týkající se omezení volného pohybu osob, opatření obecné povahy 
MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN, MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN a MZDR 46953/2020-
5/MIN/KAN, v kterém se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařizuje, 
aby omezili a zastavili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 
odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění 
zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem 
zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů  
s onemocněním COVID-19. 
 
S pozdravem 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  


