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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 23. 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 s prodlouženou lhůtou přípisem MZ č.j. xxx. 

 

Předmětným podáním jste požádala o informace pro paní xxx, konkrétně: 
 
Věstníkem z roku 2010, částka 2. (dále jen „Věstník“) stanovuje MZČR (vedle materiálně 
technických a organizačních) i personální kritéria, která musí splňovat zdravotnické 
zařízení zajišťující cerebrovaskulární péči na stupni iktového centra (IC). Mezi personální 
kritéria patří mimo jiné i dostupnost klinického logopeda v pracovním úvazku 1,0.  
1. Došlo v období let 2007-2021 u Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804, se 
sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 (dále jen „KKN“) k prověřováním 
naplnění podmínek pro poskytovaní cerebrovaskulární péče na stupni iktového centra (IC) 
místním šetřením realizovaným týmem auditorů jmenovaným ministrem zdravotnictví na 
oblasti základě předchozího písemného upozornění, případně v kterých letech?  

2. V případě kladné odpovědi k dotazu v bodě 1.: Byla shledána na straně KKN pochybení 
v naplnění personálních kritérií, která musí splňovat zdravotnické zařízení zajišťující 
cerebrovaskulární péči na stupni Iktového centra (IC), případně v kterých letech?  

3. V případě kladné odpovědi k dotazu v bodě 2.: Týkala se pochybení v naplnění 
personálních kritérií na pozici klinického logopeda, případně v kterých letech?  

4. Zda a jakým způsobem doložila KKN splnění dostupnost klinického logopeda  
v pracovním úvazku 1,0 při přihlášení do sítě Iktových center ČR, případně později při 
prověřováním naplnění podmínek dle Věstníku a v kterých letech?  
5. Byla Klientka dle informací MZČR uvedena v období let 2007-2021 jako zaměstnanec 
KKN, případně v jakém období, v jakém rozsahu úvazku, pod jakou kategorií pracovníka, 
na pracovišti, jaké odbornosti a na základě jaké právní skutečnosti?  
 
K Vaší žádosti uvádím: 
 

K otázce 1 sděluji, že MZ většinou neprovádí rutinní kontroly personálního zabezpečení 

poskytovatelů se statutem centra vysoce specializované péče. Kontrolu lze vykonat na 

vyžádání, žádný požadavek k jejímu provedení v KKN však neevidujeme.  

 

Splnění podmínek výzvy dokládají žadatelé o statut předložením písemných podkladů a 

případně i čestným prohlášením. Konkrétně personální zabezpečení je sledováno 

zdravotními pojišťovnami, které mají k dispozici jmenné seznamy všech odborností, které 

v konkrétních centrech pracují. Zástupci zdravotních pojišťoven jsou členy komise, která 

na MZ rozhoduje o udělení statutu centra a mohou uplatnit svoje výhrady k podkladům 

poskytovatelů. K tomu ale v případě posuzování žádosti KKN nedošlo. 
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V roce 2020 (konkrétně 28. 7. 2020) byla provedena metodická návštěva Iktového centra 

v Karlových Varech, při které nebyly shledány nedostatky. Tato metodická návštěva byla 

provedena za účelem zjištění aktuální situace na jednotlivých pracovištích v rámci přípravy 

nové Výzvy pro iktová centra na období dalších 5 let.  Nemocnice Karlovy Vary získala 

statut iktového centra i na další období, žádná pochybení nebyla shledána (pokud by byla 

shledána pochybení, nemocnice by statut nezískala, resp. byl by jí odebrán).  

 

Co se týká odbornosti klinického logopeda, ve Výzvě byla požadována odbornost klinický 

logoped nebo logoped ve zdravotnictví v rozsahu úvazku minimálně 0,6 nebo smluvní 

zajištění. KKN splnila mj. i tuto podmínku.  

 

K otázce, zda klientka byla vedena jako zaměstnanec KKN se MZ nemůže vyjádřit - 

seznamy zaměstnanců jednotlivých poskytovatelů neeviduje. Zde je na místě, aby tato 

skutečnost byla zjišťována a ověřována u poskytovatele. Jestliže však, jak žadatelka 

uvádí, byla její klientka podle evidence zdravotních pojišťoven evidována jako 

zaměstnanec KKN, odpovědnost za tuto evidenci nese poskytovatel, tedy KKN.   

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


