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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 104333/2018
spisový znak: KHEJ 100373/2018/kakr/3

datum: 13.08.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 30.07.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25.07.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací
týkajících se:
Praktických lékařů pro děti a dorost (dále jen „PLDD“):
Na internetu lze dohledat informace o tom, že PLDD je trvale nižší počet, než by bylo třeba, jak v rámci ČR, tak v rámci
Jihočeského kraje. V souvislosti s těmito (neověřenými) informace žádám o zodpovězení těchto dotazů:
1) Je v okresu České Budějovice (dále jen „ČB“) dostatek PLDD? Je v Jihočeském kraji (dále jen „JČ kraj“) dostatek PLDD?
2) Jak probíhá převedení kartotéky pacientů jednoho PLDD na druhého? Jedná se vždy o koupi (prodej) kartotéky, nebo se
kartotéka převádí i bezplatně?
3) Evidujete i způsob převedení kartotéky (úplatný/bezúplatný)?
4) Pokud se kartotéka prodává, jaká je průměrná cena za 1 převáděného pacienta v okrese ČB a v JČ kraji?
5) Pokud tyto informace máte, jaká byla cena za 1 pacienta u posledního uskutečněného převodu v ČB a v JČ kraji a kdy
k převodu došlo?
6) Jak se postupuje, když lékař ukončí svou činnost a kartotéku nikomu nepředá? Stala se tato situace v posledních 2 letech
v ČB a JČ kraji?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví (dále jen OZDR), neeviduje žádná podání, která by nasvědčovala

tomu, že by v Jihočeském kraji, popř. v okrese České Budějovice byl nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost. Vzhledem
k tomu, že zákonem stanovenou povinnost zajistit zdravotní péči pro své pojištěnce mají zdravotní pojišťovny, neevidujeme ani
počet registrovaných osob u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

ad 2)

Převedení samotné zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli je na jejich rozhodnutí. OZDR do

předávání zasahuje pouze v případě, že se poskytovatelé nejsou schopni dohodnout. Není nám tudíž známo, zda se
zdravotnická dokumentace převádí za úhradu či nikoliv. Poskytovatelé často převádí veškerá majetková práva vztahující se
k poskytování zdravotních služeb. Jedná se většinou o právnické osoby. Od 1. 9. 2015 se provádí i převody majetkových práv
vztahujících se k poskytování zdravotních služeb fyzických podnikajících osob, jelikož legislativa umožnila i „převod“ smlouvy
o poskytování a úhradě poskytovaných zdravotních služeb mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. V takových případech
poskytovatelé předkládají OZDR smlouvy o převodu majetkových práv. Často je ve smlouvách uvedeno, že:“ Výše kupní ceny
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a způsob její úhrady byly dohodnuty samostatnou písemnou dohodou.“ V některých případech byla doložena darovací
smlouva.

ad 3)

Zda je převod samotné zdravotnické dokumentace úplatný či neúplatný neevidujeme. Pouze v případě, že se

poskytovatelé nedohodnou, je povinností zanikajícího poskytovatele předat zdravotnickou dokumentaci OZDR. Toto předání je
zákonná povinnost a je bezúplatné.

ad 4)

Z výše uvedeného vyplývá, že „cena za 1 převáděného pacienta“ OZDR není známa.

ad 5)

K poslednímu evidovanému převodu dochází ke dni 1. 9. 2018.

ad 6)

Jak jsme již uvedli v bodě 3) je zákonem danou povinností zanikajícího poskytovatele předat zdravotnickou

dokumentaci OZDR. Toto předání je časté a v posledních 2 letech k němu došlo několikrát.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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