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Váš dopis ze dne 19. listopadu 2018
V Praze 4. prosince 2018

dne 19. listopadu 2018 jste podala Ministeratvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo")

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. listopadu 2018.

Ve své žádosti konstatujete, že podle Vašeho názoru nejsou ze strany poskytovatelů

zdravotních služeb akceptována přání rodiček týkající se vedení porodu, když tito odmítají

poskytovat rodičkám tzv. negativní reverzy stejně jako písemná poučení ve smyslu

ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách, jež by dle Vašeho názoru učinila taková

přání platnými z hlediska institutu tzv. dříve vysloveného přání. Uvádíte, že porodní přání

je informovaný souhlas resp. nesouhlas s různými medicínskými diagnostickými

či terapeutickými zásahy, jež bez takového souhlasu nemohou být ze strany poskytovatele

činěny, a v režimu zákona č. 106/1999 Sb. se dotazujete, mimo jiné na to,

zda ministerstvo může poučit poskytovatele zdravotních služeb, že „v případě, že žena

přijde s tzv. dříve vysloveným přáním zatím bez poučení a žádá písemné poučení,

že jej musí vypsat lékař z oboru, a v opačném případě že poskytovatel znemožňuje naplnit

její právo na dříve vyslovené přání".

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona

rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv

nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické

podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Vaše žádost o sdělení, zda ministerstvo může subjekt od něj odlišný informovat,

resp. o určité skutečnosti poučit, zjevně nesměřuje k poskytnutí informace (objektivně

zaznamenaného obsahu na listině či v elektronické podobě apod.), tak jak pojem

informace chápe zákona č. 106/1999 Sb.
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Předně ale ministerstvo doposud nedisponuje právním rozborem institutu dříve

vysloveného přání a tudíž nezbývá, než na Váš dotaz odpovědět tak, že ministerstvo

v tuto chvíli nebude poskytovatele zdravotních služeb Vámi nastíněným způsobem

o tomto institutu poučovat.

Pokud jde o Váš dotaz v závěru žádosti, zda ministerstvo v této věci podniká nějaké kroky

a v pozitivním případě jaké konkrétně (a to jak ve vztahu kposkytovatelům zdravotních

služeb, tak ke Krajským úřadům), uvádíme, že ministerstvo kontaktovalo

Společnost medicínského práva a ve spolupráci s ním hodlá takové stanovisko

v budoucnu připravit.

S pozdravem
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