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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 (MZ) dne 21. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o 
následující informace: 
 

1. Jak Ministerstvo zdravotnictví České republiky dokáže zajistit skutečnou 
odbornou zdatnost, objektivitu a následnou zodpovědnost v duchu morálky  
a lékařské etiky za pochybná rozhodnutí a chybné diagnostické závěry těchto 
lékařů, některých zapsaných i v seznamech soudních znalců psychiatrů? A jak to 
je u znalců psychologů? 
2. Proti kolika soudním znalcům z oboru psychiatrie a psychologie bylo  
v posledních letech, od roku 2020 do současnosti, vedené trestní řízení v důsledku 
jejich odborné a znalecké činnosti?; 

 
Vám sděluji následující:  
 
 
Ad 1 
Všechny znalce upravuje zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích  

a znaleckých ústavech, kde v § 3 stojí, že ve věcech výkonu znalecké činnosti rozhoduje 

Ministerstvo spravedlnosti. Znalecká činnost je činnost regulovaná zákonem a nad řádným 

výkonem této činnosti dohlíží stát prostřednictvím orgánu dohledu – Ministerstva 

spravedlnosti (§35 až 38 zákona o znalcích). Ministerstvo zdravotnictví nastavuje 

podmínky pro získání odborné/specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání, včetně psychologa ve zdravotnictví, klinického psychologa, dětského klinického 

psychologa, psychoterapeuta, lékaře, psychiatra, a dohlíží na splnění těchto podmínek. 

Definuje činnosti zdravotnických pracovníků, ve spolupráci s odbornými společnostmi 

vydává studijní/vzdělávací programy, které zajišťují odbornou úroveň zdravotnických 

pracovníků. Samozřejmou součástí vzdělávacích kurikul je i etika. Ministerstvo 

zdravotnictví však není kompetentní v rozhodování o činnosti soudních znalců.  

 
Ad 2 
S ohledem na výše uvedené nedisponuje MZ požadovanou informací. 
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S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 


