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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 31. března 2022 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 Vámi v žádosti uvedený případ je  
v souladu s metodickými pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky a zda je 
uvedený metodický postup z pohledu MZ v souladu s právem pacienta na dostupnou 
zdravotní péčí – tj., že indikující lékař (neurolog) vystaví poukaz na magnetickou rezonanci  
s doporučením na konkrétní pracoviště (VFN v Praze). Toto zařízení odmítne poukaz 
přijmout a nenabídne pacientovi termín vyšetření s tím, že indikující lékař neuvedl 
informace o případných kontraindikacích. Žádanka je z pohledu daného zařízení neplatná. 
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
MZ žádné metodické pokyny k Vámi zmiňované problematice nevydává a předpokládáme, 
že ani poskytovatelé nevydávají metodické pokyny, které by snižovaly dostupnost 
zdravotní péče. Ve své žádosti navíc neuvádíte žádný konkrétní metodický pokyn 
konkrétního poskytovatele.  
 
Je však třeba upozornit na skutečnost, že za správné a kompletní vyplnění Poukazu  
na vyšetření/ošetření je zodpovědný indikující lékař, který má ve spodní části žádanky 
v části „Další podstatná anamnestická data a výsledky dosavadních vyšetření, ev. další 
informace:“ mimo jiné uvést přítomnost cizích předmětů, zejména kovových v těle 
pacienta. 
 
Rozhodně není chybou pracoviště magnetické rezonance, že neúplnou žádanku nepřijalo, 
protože případné komplikace spojené s vyšetřením magnetickou rezonancí na základě 
neúplné žádanky by byly chybou poskytovatele provádějícího vyšetření, tedy by za ně nesl 
zodpovědnost poskytovatel magnetické rezonance. 
 
Pacient má právo na dostupnou, ale také bezpečnou zdravotní péči, a ta by nemohla být 
na základě neúplně vyplněné žádanky poskytnuta. 
 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 

 


