
w MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

mim AÁ ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 6. srpna 2018

Váš dopis ze dne 1. srpna 2018

Vaším e-mailem ze dne 1. srpna 2018, evidovaným pod

označeným jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím (dále jen „zákon 6. 106/1999Sb.") požadujete odpověď „ ...na legislativní

přípravu zákona o léčitelích. Do jaké míry je již rozpracována, kdy se předpokládá jeho

předložení do schvalovacího procesu, Event. předpokládaný termín, od kdy by mohl

platit." Dále se ptáte „na možnost osobního setkání s tvůrci připravovaného zákona".

Předem si Vás dovoluji v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. upozornit,

že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí

a vytváření nových informací.

Přesto Vám k Vaší žádosti sděluji následující.

Úvahy o konkrétní právní regulaci poskytování metod komplementární a alternativní

medicíny se objevují ve veřejném prostoru již delší čas, avšak dosud nebyly vtěleny

do žádného legislativního návrhu. Zároveň však trvá neuspokojivý stav, kdy orgány

veřejné moci, ani pacienti nemají žádný přehled o těchto poskytovatelích, o metodách,

které nabízejí. Dochází k tomu, že se někteří poskytovatelé skrývají za nejasnými

či neexistujícími subjekty. O poskytované péči se často nevedou záznamy. Pacient

mnohdy odchází bez jakékoli zprávy. V případě sporu o poškození pacienta nemá

v takových případech pacient žádný důkaz o tom, co mu bylo doporučováno či prováděno.
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Tuto situaci považuje Ministerstvo zdravotnictví nadále za neudržitelnou, a proto navrhuje

velmi jednoduchou právní regulaci, která všechny uvedené problémy odstraní stanovením

jasných povinností pro osoby, které chtějí poskytovat služby léčitelů, společně

se skutkovými podstatami přestupků pro případ, že uvedená pravidla nebudou

dodržována.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o službách léčitelů. V současnédobě

návrh prochází vnitřním připomínkovým řízením v rámci odborných útvarů ministerstva.

Po schválení materiálu poradou vedení MZ bude návrh zákona předložen k diskusi

v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení MZ (předpoklad konec měsíce srpna).

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bymohl být návrh projednán do konce

měsíce října 2018. Je záměrem ministerstva předložit tuto právní normu vládě

k projednání do konce tohoto roku. Následovat bude legislativní proces v komorách

Parlamentu ČR. Účinnost nelze vzhledem k lhůtám legislativního procesu v tuto chvíli

předjímat.

Co se týká možnosti osobního setkání s tvůrci připravovaného zákona, mohu

Vás případně odkázat na sekretariát náměstka pro legislativu a právo Ministerstva

zdravotnictví.

S pozdravem
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