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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Vážený pane,  

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 5.12.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla postoupena 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen 

„VFN“). 

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 

1. Jaké konkrétní náležitosti – údaje musí bezpodmínečně obsahovat lékařská zpráva, kterou lékař 

písemně do zprávy formuluje bezprostředně po vyšetření libovolného pacienta? 

Obsahové náležitosti zdravotnické dokumentace upravuje zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2. Jaké konkrétní znaky (razítko, hlavička tiskopisu apod.) musí obsahovat tiskopis lékařské zprávy, aby 

bylo prokazatelně srozumitelné, kdo dítě vyšetřil a lékařskou zprávu vyhotovil? 

Odpověď viz bod 1. 

 

3. Je lékař s atestací pediatra – působícího v pozici lékaře pro děti a dorost oprávněn vydat písemné 

potvrzení  

a) podezření u dítěte na CAN, 

b) podezření na týrání a zneužívání nezletilého druhým z rodičů, 

na vycházejíce pouze ze sdělení matky nezletilého dítěte, aniž by si lékař před vyslovením vyžádal 

stanovisko či názor druhého rodiče, dětského psychologa, případně se seznámil s kauzou, probíhající u 

soudu, OSPOD či Policii ČR? 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ukládá v § 368 každému, kdo se 

hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin (mimo jiné) týrání svěřené osoby (§ 198), 

takový trestný čin bez odkladu oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.  

 

4. Při jaké konkrétní diagnóze, zjištěné u nezletilého může lékař zakázat transport nezletilého pacienta 

osobním vozidlem na vzdálenost cca 80 km? 

Bez znalosti bližších informací nelze jednoznačně odpovědět. Bude záležet na zdravotním stavu dítěte, 

který posoudí ošetřující lékař. 

 

 

 

S pozdravem, 

 

Kamila Korbová 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


