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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 25. listopadu 2022 jste podal žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod  

č. j.: xxx. Žádost jste na základě výzvy MZ doplnil dne 4. prosince 2022. 

 

Předmětným podáním jste požádal o vyjádření k případu pana xxx, konkrétně pak: 

1) Kolik a jakých vyšetření musí pan xxx absolvovat dle zákona, aby mohla být jeho 

žádost o přidělení elektrického invalidního vozíku projednána? 

2) Jak může stát panu xxxpomoci, když není sám schopen a nemá nikoho, kdo by ho 

na potřebná vyšetření dopravoval? 

3) Je pravdivé tvrzení, že „člověk bez noh je málo invalidní“, aby mu mohl být 

poskytnut elektrický vozík? 

 

K Vašim dotazům uvádím následující: 

 

 

Úvodem mi dovolte připomenout, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na 

názory dle výslovného ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo tak 

není povinno shora uvedeným způsobem jednat, shromažďovat relevantní podklady a na 

jejich základě vytvářet názor na problematiku. 

 

Nad rámec zákona Vám však sděluji následující: 

  

Ad 1 

Podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění upravuje pro elektrické vozíky zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který v příloze č. 3, oddílu C, tabulce  

č. 1, úhradová skupina 07.01.02, stanovuje indikační omezení „ dostatečné fyzické  

a mentální schopnosti pro bezpečné užití elektrického vozíku, trvalé těžké nebo trvalé 

úplné omezení chůze na krátké vzdálenosti, k zajištění samostatné mobility v kombinaci  

s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým 

onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a využití mechanického vozíku„ a dále 

preskripční omezení „smí předepsat lékař odbornosti INT; NEU; ORT; REH; po schválení 

zdravotní pojišťovnou“. Požadavek absolvovat lékařská vyšetření tak nevyplývá přímo ze 

zákona, ale určuje jej v rámci svých kompetencí správce prostředků z veřejného 

zdravotního pojištění, tedy zdravotní pojišťovna daného pojištěnce. 
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Ministerstvo zdravotnictví není kompetentní posuzovat míru invalidity konkrétního 

pacienta. Posouzení zdravotního stavu je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře příslušné 

odbornosti dle výše uvedených preskripčních omezení úhrady. 

 

 

Ad 2 

V případech, kdy není přeprava zdravotní službou indikována lékařem, není tato služba 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí pacientovi převoz 

dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, který přepravu pacienta indikuje. Převoz pacienta je 

zdravotní pojišťovnou hrazen na území České republiky do smluvního zdravotnického 

zařízení a ze smluvního zdravotnického zařízení do místa pobytu. Převoz pacienta je 

zajišťován vozidly smluvní dopravní služby. Pokud ošetřující lékař rozhodne, že zdravotní 

stav pacienta neumožňuje přepravu běžným způsobem, tak je převoz pacienta hrazen 

zdravotní pojišťovnou. Pokud ošetřující lékař nárok na převoz pacienta neuzná, tak si 

pacient musí zajistit dopravu (zdravotnickou dopravní službou) sám a převoz uhradit. 

Platbu za převoz pacienta si stanoví konkrétní zdravotnická dopravní služba, která převoz 

pacienta provede. Přeprava a náhrada cestovních nákladů je upravena v § 36 a § 37 

zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění. 

V souvislosti s dotazem, který se týká zajištění potřebné péče státem, doporučujeme panu 

xxx se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to konkrétně na Úřad práce v místě 

jeho trvalého bydliště, kde je možné si podat žádost o příspěvek na péči, o průkaz ZTP a 

dávku příspěvku na mobilitu a případně i žádost o zvláštní pomůcku.  

 

 

Ad 3 

Ministerstvo zdravotnictví není kompetentní posuzovat míru invalidity konkrétního 

pacienta. Posouzení zdravotního stavu je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře. 

  

  


