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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 24. června 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 požádala o poskytnutí informací týkajících úhrady metody 
OPTUNE TTF ze systému veřejného zdravotního pojištění, konkrétně: 
1. informaci, zda a případně v jakých termínech a s jakým výsledkem proběhla jednání 
Ministerstva zdravotnictví, odborných společností, zástupců zdravotních pojišťoven nebo 
jiných subjektů o zařazení metody OPTUNE TTF do seznamu zdravotních výkonů; 
2. informaci, zda je v současné době projednáváno zařazení metody OPTUNE TTF do 
seznamu výkonů, resp. zda je projednáván registrační list k tomuto zdravotnímu výkonu; 
3. zaslání zápisů z dosavadních jednání o úhradě této metody; 
4. zaslání nejnovější verze návrhu registračního listu zdravotního výkonu k metodě 
OPTUNE TTF 
5. zaslání podkladové dokumentace, která byla k dispozici při předmětných jednáních 
proběhlých k datu vyřízení této žádosti. 
 
K Vašim dotazům uvádím: 
 
Ad 1) 
Jednání o zařazení metody OPTUNE TTF do seznamu zdravotních výkonů za účasti 
Ministerstva zdravotnictví, odborných společností, zástupců zdravotních pojišťoven nebo 
jiných subjektů dosud neproběhla. 
 
Ad 2) 
V současné době není projednáváno zařazení metody OPTUNE TTF do seznamu 
zdravotních výkonů, ani není projednáván registrační list k tomuto zdravotnímu výkonu. 
 
Ad 3) 
Vzhledem k tomu, že jednání o zařazení metody OPTUNE TTF do seznamu zdravotních 
výkonů a o úhradě této metody neproběhla, nejsou žádné zápisy z jednání. 
 
Ad 4) 
Návrh registračního listu zdravotního výkonu k metodě OPTUNE TTF není evidován, 
žádný z kompetentních subjektů (s odkazem na § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) tento návrh 
dosud nepodal.  
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Ad 5) 
Jelikož žádná jednání k zařazení této metody do seznamu zdravotních výkonů a její 
úhradě dosud neproběhla, nebyla předložena žádná podkladová dokumentace. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  

 


