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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 

 

Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 

zdravotnictví (MZ) dne 24. října 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádala o následující 

informace: 

 

Když jeden poskytovatel zdravotních služeb poskytuje ve zdravotnických zařízeních  

s různou adresou uvedenou v oprávnění k poskytování zdravotních služeb akutní lůžkovou 

péči v chirurgických a interních oborech, které z vyšetření (skiagrafie, skiaskopie, 

výpočetní tomografie, sonografie, magnetická rezonance) z oboru radiologie  

a zobrazovací metody musí tento poskytovatel zdravotních služeb v každém uvedeném 

zdravotnickém zařízení zajistit statim? Ve zdravotnickém zařízení musí být při vyšetření 

fyzicky přítomen lékař - radiolog? Je rozdíl, jestli se poskytuje neodkladná, akutní nebo 

plánovaná zdravotní péče? 

Může poskytovatel zdravotních služeb v tomto případě zajišťovat personál nutný pro 

provedení statim vyšetření v oboru radiologie a zobrazovací metody jen  

v jednom zdravotnickém zařízení a s dalšími zdravotnickými zařízeními tuto péči 

zprostředkovaně sdílet? A je možné toto udělat, když sloučí identifikační čísla 

poskytovatele zdravotních služeb? 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

Podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění, musí mít 

akutní lůžková péče, obor chirurgie - mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C 

ramenem a sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení  

a vnitřní lékařství pouze sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického 

zařízení. S těmito přístroji musí disponovat každé místo poskytování. Z uvedeného 

vyplývá, že je na těchto pracovištích statim možné provést pouze vyšetření ve vyhlášce 

uvedenými přístroji.   

 

Chirurgické a interní obory podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění, nemají povinnost mít 

radiologa.  

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz


 

 

 

2 

 

 

Další zobrazovací metody je možné sdílet i s jiným poskytovatelem. Není rozdíl, jestli se 

poskytuje neodkladná, akutní nebo plánovaná zdravotní péče. 

 

Pokud má poskytovatel oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech radiologie 

a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, 

nukleární medicína a radiační onkologie – musí naplňovat personální požadavky  

a požadavky na technické a věcné vybavení v příslušných oborech podle výše zmíněných 

vyhlášek pro každé místo poskytování. 

 

Identifikační číslo poskytovatele (IČ nebo IČO) je jedno, i když má poskytovatel více míst 

poskytování zdravotních služeb. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


