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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 Vašim žádostem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručených Ministerstvu 

zdravotnictví dne 16 a 17. června 2022, evidovaných ve spise pod č.j. xxx, 

prostřednictvím kterých jste vznesl následující požadavky na poskytnutí informací  

k žádance na PCR test: kdo toto pochybení s první žádankou způsobil a dále žádám vás 

proto, abyste mi podle výsledku z laboratoře sdělili, jaký typ covidu mám. 

K výše uvedenému mi dovolte uvést, že Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 

10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, 

ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele 

zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, 

prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých 

zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva 

a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní 

pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh. 

 

Vaši žádost s dotazem na sdělení, jaký typ covidu máte, dle zákona č. 106/1999 Sb. 

nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle 

kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují 

k jeho působnosti.  

 

Co se týče dotazu na problémy s vystavenou žádankou na PCR test, tak z popsané 

situace Ministerstvo zdravotnictví nemůže vyvozovat závěry a posoudit Vám podané 

informace na odběrovém místě. V případě pochybností o postupu poskytovatele 

zdravotních služeb můžete podat stížnost dle § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb 

nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, 

zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak 

nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba 

zmocněná pacientem. Stížnost se podává u poskytovatele zdravotních služeb, proti 

kterému směřuje a který ji musí vyřídit do 30 dní. Pokud osoba, která podala 

poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat 
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stížnost příslušnému správnímu orgánu, to je ve většině případů krajskému úřadu, který 

tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (zjednodušeně, 

na jehož území se zdravotnické zařízení, na které si stěžovatel stěžuje, nachází). 

Výjimka je v případech specifických poskytovatelů zřizovaných Ministerstvem obrany, 

např. Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice 

Olomouc, kde se stížnost podává místo krajskému úřadu Ministerstvu obrany. Stěžovatel 

zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Ministerstvo 

zdravotnictví ČR není kompetentním orgánem činným ve vyřízení takovéto 

stížnosti. 

 

 
 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


