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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKYÉSíf

Váš dopis ze dne 9. ledna 2019
V Praze 21. ledna 2019

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

(dále jen „ministerstvo'
1

) dne 9. ledna 2019, evidované

pod __Ive věci dotazů:

1) Kolik pacientů se v roce 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 obrátilo na Ministerstvo

zdravotnictví České republiky (dále jen „Ministerstvo") se stížností na lékaře nebo

nemocnici.

2) Kolik pacientů, dle informací Ministerstva podalo v roce 2013, 2014, 2015, 2016

a 2017 žalobu na lékaře, anebo nemocnici z důvodu tvrzeného poškození jejich práv.

3) Kolik pacientů dlebodu 2 výše vletech 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 se svojí

žalobou do dnešního uspělo.

Jednotlivá data prosím poskytněte zvlášť ke každému roku (například: rok 2013: 1.000

pacientů se na Ministerstvo obrátilo se stížností, 800 pacientů následně podalo žalobu na

poskytovatele zdravotnických služeb, k dnešnímu dni evidujeme 750 skončených řízení,

z toho v 400 z nich pacient uspěl).

Vám sděluji následující:

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kterým byl zrušen zákon

č. 20/1966 Sb., o péči ozdraví lidu. Tento zákon zcela nově pojal způsob vyřizování

stížností na poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím
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se zdravotními službami. Zodpovědnost za jejich vyřízení přenesl přímo na poskytovatele

zdravotních služeb. Tato skutečnost ovlivnila způsob vyřizování stížností. Ministerstvo již

nešetří stížnosti na poskytnuté zdravotní služby a činnosti související se zdravotními

službami a nepřešetřuje stížnosti, které již byly vyřízeny krajským úřadem nebo

Magistrátem hl. m. Prahy. Změnil se také způsob přezkoumávání zdravotních postupů při

léčebné péči. Byla zrušena vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích,

ve znění pozdějších předpisů. Správní orgány již nemusí informovat ministerstvo

o výsledku šetření stížností ani o závěrech nezávislé odborné komise.

V rozsahu dotazu č. 2 a č. 3 ministerstvo žádost posoudilo a dospělo k závěru,

že požadovanými informacemi nedisponuje. Současně rozhodlo o odmítnutí žádosti

K dotazu č. 1 Vám níže zasílám přehled počtu stížností evidovaných ministerstvem vůči

zdravotnickým zařízením.

Rok Počet stížností proti zdravotnickým zařízením

2013 221

2014 272

2015 258

2016 238

2017 192

S pozdravem
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