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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 (InfZ), která byla doručena Ministerstvu 

zdravotnictví (MZ) dne 21. prosince 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádala o 

následující informace: 

• Je poskytovatelem zdravotní péče poskytována zdravotní péče lege artis  
v zdravotnickém lůžkovém zařízení při poskytování akutní lůžkové péče  
v chirurgických a interních oborech bez možnosti provedení v uvedeném 
zdravotnickém zařízení neodkladné, tj. statim vyšetření, v oboru chirurgie - na 
mobilním RTG přístroji skiagraficko - skiaskopickém s C ramenem a na sonografu 
a v oboru vnitřního lékařství na sonografu?  

• Poskytovatel má povinnost statim vyšetření v uvedeném případě zajišťovat 
24hodin 7dní v týdnu?  

• Kdo je v uvedeném případě oprávněn dané vyšetření provést a vyhodnotit, tj. 
udělat závěr?  

• Liší se odpověď od národních radiologických standardů, které mimo jiné zaštiťují 
požadavky na péči lege artis?  

• Kolik sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů bylo zveřejněno na internetových stránkách MZCR v přehledu 
poskytnutých informací dle zákona č.106/1999 Sb.za rok 2022? 

 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

K prvním čtyřem dotazům (viz první čtyři odrážky citované výše) uvádím: 

 

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění, 

musí být pracoviště akutní lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství vybavena sonografem, 

pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, v oboru chirurgie 

sonografem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, a mobilním 

RTG přístrojem skiagraficko-skiaskopickým s C ramenem.  

 

Z uvedeného tak vyplývá, že na těchto pracovištích je možné uvedenými přístroji statim 

vyšetření provést. Současně však upozorňujeme, že zpravidla musí dané vyšetření 
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splňovat určitá kritéria, aby jej bylo možné za statim označit (obvykle se jedná o závažné 

stavy, ohrožení života pacienta, nebezpečí z prodlení apod.).  

 

Dále pak je provedení statim vyšetření vázáno na rozsah zdravotních služeb, který je 

definován v oprávnění k poskytování zdravotních služeb daného poskytovatele 

zdravotních služeb, na které navazují povinné požadavky na personální zabezpečení 

poskytovaných zdravotních služeb dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích  

na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění. V případě, že 

potřeby pacienta převyšují možnosti poskytovatele zdravotních služeb, je tento 

poskytovatel povinen zajistit pacientovi náležitou návaznou zdravotní péči.  

 

Pro standardizaci poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, 

vydává Ministerstvo zdravotnictví dle § 70 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, v platném znění, národní radiologické standardy (NRS). Ty jsou pro 

příslušná pracoviště na území ČR v daném oboru závazná a slouží jako postup pro tvorbu 

místních radiologických standardů ve smyslu § 71 odst. 1 písm. b) téhož zákona.  

 

Vzhledem k principu vyšetření nejsou pro sonografická vyšetření NRS vydávány, nicméně 

v případě neodkladného (statim) vyšetření na skiagraficko-skiaskopickém přístroji s C 

ramenem platí dle NRS pro skiagrafii dospělých, že radiogram je popsán lékařem-

radiologem nejpozději do hodiny od provedení. V případě kumulace většího množství 

akutních vyšetření se však tento interval může prodloužit s tím, že jsou vždy 

upřednostněné závažnější klinické stavy. Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností 

za praktickou část daného vyšetření zahrnujícího lékařské ozáření je v tomto případě 

standardně radiologický asistent (popř. se postupuje dle NRS – skiagrafie, dospělí, Věstník 

MZ č. 3/2019). 

 

V případě ultrazvukových vyšetření provádí vyšetření v souladu se zněním vyhlášky  

č. 99/2012 Sb. radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo lékař se 

specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována. 

 

K poslednímu dotazu týkajícího se zveřejňování na webu MZ uvádím: 

 

Žádné odložení žádosti nebylo zveřejněno.  

Nad rámec doplňujeme, že MZ nezveřejňuje sdělení o odložení žádosti na webu MZ, 

neboť toto není povinností povinného subjektu. Povinný subjekt dle § 5 odst. 3 InfZ 
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zveřejní poskytnuté informace (případně doprovodnou informaci).  Smyslem je, aby nebylo 

žádáno vícekrát o informaci, kterou povinný subjekt již poskytl jinému žadateli.  

 

  

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru kanceláře ministra 
podepsáno elektronicky 

 

 
 
 


