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Žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotních karet 
 

Dne 01.02.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5) písm. a) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 06.02.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti.  

 

Ve své žádosti ze dne 01.02.2019 jste požadoval poskytnutí následujících informací:  

,,MZ ČR vypsalo na rok 2019 finanční podporu na 100 rezidenčních míst pro postgraduální 

vzdělávání lékařů se zájmem o práci dětského lékaře nebo praktického lékaře pro dítě a dorost 

(PLDD). Česká pediatrická společnost potřebuje informaci o nedostatku PLDD ve Vašem kraji pro 

návrh na rozdělování dotací dle regionálních potřeb.  

Proto se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí informace o počtu dětí ve věku 0-15 a mladistvých  

15-18 let, které t.č. nemají svého PLDD a jejichž zdravotní karty jsou uloženy na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje“ 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví do konce ledna 

2019 převzal zdravotnickou dokumentaci od 71 poskytovatelů zdravotních služeb, kdy v průměru nám 

bylo od jednoho poskytovatele předáno cca 3 tis. zdravotních karet, tj. celkem cca 213 tis. 

zdravotnických karet. Z tohoto počtu byla převzata zdravotnická dokumentace od 9 praktických lékařů 

pro děti a dorost, tj. cca 27 tis. zdravotních karet.  

 

Přehled převzaté zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Karlovarského kraje je 

veřejně dostupný na webových stránkách v sekci zdravotnictví – Informace pro občany - oznámení  

o převzetí zdravotnické dokumentace:  

http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/oznameni.aspx  

 

Zdravotnická dokumentace je vždy řazena podle poskytovatelů zdravotních služeb a jednotlivé 

zdravotní karty pak dle abecedy nikoliv podle ročníku narození. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme 

uvést počty zdravotních karet dětí od 0 – 15 let a mladistvých od 15 – 18 let. V mnoha případech není 

datum narození uvedeno ani na přebalu karty (z naší praxe je známo, že ne každý lékař postupuje 

v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, ale 

vede si dokumentaci dle svého zvyku), kdy zaměstnanci krajského úřadu nejsou oprávněni k nahlížení 

do samotné zdravotnické dokumentace a tudíž často ani není faktická možnost zjistit datum narození 

pacienta.  

Navíc počty zdravotních karet dle našeho názoru nevypovídají o tom, zda děti či mladiství mají 

nového registrujícího lékaře či nikoliv, případně kolik je potřeba v našem regionu dětských lékařů 

nebo praktických lékařů pro děti a dorost. Nový registrující poskytovatel si totiž mohl požádat pouze o 

výpis ze zdravotnické dokumentace. Důvodem pro naše tvrzení je i skutečnost, že se často setkáváme 

s tím, že nám poskytovatelé zdravotních služeb předají i zdravotnickou dokumentaci pacientů, která 

http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/oznameni.aspx
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by měla být již skartovaná. Jelikož v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

v platném znění předáváme zdravotnickou dokumentaci na základě žádostí nově zvoleným 

poskytovatelům zdravotních služeb a zároveň přebíráme zdravotnickou dokumentaci od poskytovatelů 

zdravotních služeb, počty zdravotních karet se tedy každým dnem mění.  

 

Ukazatelem, kolik dětských lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost je potřeba v našem 

regionu, by mohl být spíše věk. V současné době je v našem regionu z celkového počtu cca 60 

poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 1/3 starších 65 let. 

Informace, kolik je v kraji potřeba PLDD kraj nemá k dispozici, jelikož nemá žádné relevantní údaje 

od zdravotních pojišťoven. Pouze z informací o ukončení výkonu lékařské praxe se zjistí, že je o 

ordinace méně. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


