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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
17. října 2022, doplněné na základě výzvy MZ dne 31. října 2022 (č. j.: xxx), kterou jste 
požádal o odpovědi na 18 dotazů týkajících se postupu při vybraných diagnózách - viz 
příloha, Vám sděluji: 
 
K dotazu č.1 
Pokud pacient již je v péči specialisty, má právo se při zhoršení zdravotního stavu na něj 
obrátit, nemusí jít cestou svého praktického lékaře. Praktický lékař nezajišťuje pacientovi 
návštěvu u specialisty nebo vyšetření, protože podle § 28 odst. 3 písm. b) zákona  
č. 372/2011 Sb., má pacient právo zvolit si poskytovatele (zdravotnické zařízení) 
oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám 
pacienta. 
 
K dotazu č.2 
Praktický lékař vydává pouze doporučení k specialistovi nebo poukaz na vyšetření, ale 
nezajišťuje pacientovi návštěvu u specialisty nebo termín vyšetření, viz odp. č. 1. 
 
K dotazu č.3 
Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro segment zdravotnictví 
a není v jeho kompetenci nastavovat, zajišťovat, zasahovat nebo jakkoliv hodnotit 
individuální diagnosticko-léčebný proces, který je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. 
Doporučené postupy péče k vybraným klinickým jednotkám mají k dispozici jednotlivé 
odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(https://www.cls.cz/). 
 
K dotazu č.4 
Poskytovatel, který indikuje vyšetření, vystavuje na vyšetření poukaz, na základě, kterého 
se pacient objednává. V případě, že má pacient doporučení k vyšetření, může se na něj 
objednat u poskytovatele, kterého si zvolil. 
 
K dotazu č. 5 
Viz odpověď č. 4. 
 
K dotazu č.6 
Viz odpověď č. 4. 
 
K dotazu č.7 
Viz odpověď č. 3. 
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K dotazu č.8 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta, ne na žádost pacienta.  
 
K dotazu č.9 
Viz odpověď č. 3. 
 
K dotazu č.10 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č.11 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č. 12 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č. 13 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č. 14 
Viz odpověď č. 3. Vyšetření nebo léčbu indikuje ošetřující lékař na základě individuálního 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č. 15 
Viz odpověď č. 3. Léčbu, tedy i rehabilitační cvičení indikuje ošetřující lékař na základě 
individuálního posouzení zdravotního stavu pacienta. 
K dotazu č. 16 
Viz odpověď č. 3. Léčbu, tedy i rehabilitační cvičení indikuje ošetřující lékař na základě 
individuálního posouzení zdravotního stavu pacienta. 
 
K dotazu č. 17 
Dieta je součástí individuálního léčebného plánu pacienta a ordinuje ji na základě 
zhodnocení zdravotního stavu pacienta ošetřující lékař. Viz odpověď č. 3. 
 
K dotazu č. 18 
Dieta je součástí individuálního léčebného plánu pacienta a ordinuje ji na základě 
zhodnocení zdravotního stavu pacienta ošetřující lékař. 
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Závěrem připomínáme, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

 

Příloha (1) Dle textu 


