
Korespondence s MZ ve věci termínů dokončení Standardu CFS 
2008 
 

a) Dotaz petičního výboru:
K jakému datu byl zaslán 
11. června 2008 poskytnut petičnímu výboru, tj. ve své třístránkové podobě, 
jednotlivým odborným společnostem k
Odpověď MZ: 

 
b) Dotaz petičního výboru:

Jaký byl odborným společnostem stanoven od MZ termín ukončení připomínkového 
řízení?  
Odpověď MZ: 

Komentář petičního výboru:
Chybí uvedení lhůty, do kdy byl termín 
 
Dotazy petičního výboru:

c) Jaké jsou konkrétní důvody neochoty některých odborných společností návrh 
standardu projednat? 

d) O které odborné společnosti dle písm.c)
Odpověď MZ: 

 Komentář petičního výboru:
Vzhledem k faktu, že v 
odborníky, již vydány a dobře fungují standardy i pro jiná složitá onemocnění
nepochopitelné, proč má u 
odmítavých postojích některých 
odstavci 6) § 70 zák. č. 20/1966 Sb. 
společnosti“ nevyskytují, cituj
(6)   Ministerstvu   zdravotnictví
   vědeckovýzkumná  a
   zdravotnických pracovníků a odborné poradní sbory.
Poradní orgány ministra zdravotnictví najdete na: 
http://www.mzcr.cz/Pages/186
 

Petiční výbor, v zájmu předejití
ministerstvo ve věci CFS nespolupracovalo s
nejsou ochotné přijímat 
despekt k této diagnóze, a aby k
jejichž přístup stojí na profesionálním odborném základu, a nikoliv na osobním 
názoru k uvedené diagnóze.
 
 

ve věci termínů dokončení Standardu CFS 

Dotaz petičního výboru: 
zaslán návrh Standardu diagnostiky a léčby CFS, tak jak byl 

poskytnut petičnímu výboru, tj. ve své třístránkové podobě, 
jednotlivým odborným společnostem k připomínkám?  

Dotaz petičního výboru: 
ký byl odborným společnostem stanoven od MZ termín ukončení připomínkového 

Komentář petičního výboru:  
Chybí uvedení lhůty, do kdy byl termín ukončení připomínek prodloužen.

petičního výboru: 
Jaké jsou konkrétní důvody neochoty některých odborných společností návrh 

 
teré odborné společnosti dle písm.c) se konkrétně jedná?  

Komentář petičního výboru:  
 zahraničí byly směrnice CFS, zpracované špičkovými 

a dobře fungují standardy i pro jiná složitá onemocnění
má u nás dořešení schválení standardu váznout
některých odborných společností k CFS, zvláště

6) § 70 zák. č. 20/1966 Sb. se žádné „odborné právně zodpovědné 
nevyskytují, citujeme : 

zdravotnictví   pomáhají  při  plnění  jeho  úkolů
a  vývojová  pracoviště,  ústavy  pro další vzdělávání

zdravotnických pracovníků a odborné poradní sbory. 
Poradní orgány ministra zdravotnictví najdete na:  
http://www.mzcr.cz/Pages/186-kolegium-ministra.html  

předejití dalším zbytečným průtahům, navrhoval,
ministerstvo ve věci CFS nespolupracovalo s těmi odbornými společnostmi
nejsou ochotné přijímat zahraniční zkušenosti, a s odborníky, kteří mají a priori 

této diagnóze, a aby k tvorbě standardu přizvalo pouze 
na profesionálním odborném základu, a nikoliv na osobním 

názoru k uvedené diagnóze.  

ve věci termínů dokončení Standardu CFS 

návrh Standardu diagnostiky a léčby CFS, tak jak byl dne 
poskytnut petičnímu výboru, tj. ve své třístránkové podobě, 

 

ký byl odborným společnostem stanoven od MZ termín ukončení připomínkového 

 

ukončení připomínek prodloužen.  

Jaké jsou konkrétní důvody neochoty některých odborných společností návrh 

zpracované špičkovými 
a dobře fungují standardy i pro jiná složitá onemocnění, je 

váznout na 
zvláště když v 

odborné právně zodpovědné 

úkolů 
pro další vzdělávání 

, navrhoval, aby 
těmi odbornými společnostmi, které 

odborníky, kteří mají a priori 
 takové znalce, 

na profesionálním odborném základu, a nikoliv na osobním 



e) Dotaz petičního výboru:
Do jakého data bude vydáno a na webových stránkách MZ ČR vyvěšeno Tiskové 
prohlášení k CFS ?  
Odpověď MZ: 

 Komentář petičního výboru:
Schválení a uveřejnění Standardu CFS ve Věstníku MZ je 
neboť MZ ani nestanovilo 
vydání tiskového prohlášení MZ k
 

f)  Dotaz petičního výboru:
Do jakého data či v jakém úseku času
diagnostiky a léčby CFS
s ním bude ve schvalov
Odpověď MZ: 

 Komentář petičního výboru:
Pokud ministerstvo nestanovuje žádné termíny, můžeme si 
s MZ vyměňovat ještě za pár let (viz korespondence z
tohoto článku). Zdravotní péče o desetitisíce pacientů s
zdravotnictví evidentně
 
Dotazy petičního výboru:

g) Jaká doba bude vyčleněna 
sdělte datum ukončení diskuse?

h) Zda a kdy nám bude zaslán Zápis o diskusi, ale zejména o 
kolegia MZ ke Standardu
naší strany podat vyjádření

i) K jakému datu předpokládáte vydání 
v praxi každého svou odborností na této nemoci 
Odpověď MZ: 

 Komentář petičního výboru:
Viz komentář k předchozímu bodu
 
Dotazy petičního výboru:

j) Který úsek-odbor MZ ČR (dle organ. struktury MZ ČR
konkrétní  výkonná osoba
pracovních povinností vyplývajících z popisu prac
ustanovení zejména § 69 zák. č. 20/1966 Sb.
vyplývajících z Čl. III věta první, 
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu

k) Který úsek-odbor MZ ČR (dle organ. struktury MZ ČR), 
konkrétní  výkonná osoba,
povinností vyplývajících z popisu pracovní činnosti ve vztahu ke znění ustanovení 
zejména § 69 zák. č. 20/1966 Sb.,
vědy do praxe a o změnách informuje MPSV
tyto co nejrychleji převádí do praxe u Lékařské posudkové služby ČSSZ ČR, která je 
používá při hodnocení míry schopnosti soustavné výdělečné činnosti u žadatelů o 
dávky sociálního pojištění atd.
 
Odpověď MZ: 

Dotaz petičního výboru: 
o jakého data bude vydáno a na webových stránkách MZ ČR vyvěšeno Tiskové 

Komentář petičního výboru: 
chválení a uveřejnění Standardu CFS ve Věstníku MZ je - ad b) a 

neboť MZ ani nestanovilo termíny na ukončení jeho projednávání. 
vydání tiskového prohlášení MZ k CFS se odkládá na neurčito. 

Dotaz petičního výboru: 
o jakého data či v jakém úseku času se MZ ČR k našemu návrhu 

diagnostiky a léčby CFS http://cfids.nezavislestranky.cz/standard.pdf
s ním bude ve schvalovacím procesu zavedení Standardu naloženo?

Komentář petičního výboru: 
Pokud ministerstvo nestanovuje žádné termíny, můžeme si stejnou

MZ vyměňovat ještě za pár let (viz korespondence z roku 2005 -
Zdravotní péče o desetitisíce pacientů s ME/CFS Ministerstvu 

evidentně těžkou hlavu nedělá. 

Dotazy petičního výboru: 
vyčleněna k problematice CFS na diskusi Odborného kolegia MZ a 

dělte datum ukončení diskuse?  
Zda a kdy nám bude zaslán Zápis o diskusi, ale zejména o závěrech Odborného 

e Standardu CFS a to v takovém časovém předstihu, aby bylo možné z 
podat vyjádření? 

jakému datu předpokládáte vydání Standardu k diagnostice a léčení CFS pro užití 
v praxi každého svou odborností na této nemoci zainteresovaného lékaře?

 
Komentář petičního výboru: 

předchozímu bodu f) 

Dotazy petičního výboru: 
odbor MZ ČR (dle organ. struktury MZ ČR - název pracovní pozice, 

konkrétní  výkonná osoba), je právně zodpovědná za dodržování a plnění 
povinností vyplývajících z popisu pracovní činnosti ve vztahu ke znění 

§ 69 zák. č. 20/1966 Sb. návazně na plnění povinností 
Čl. III věta první, § 9 odst. 1), § 11 odst.1) věta první,  

zdraví lidu? 
odbor MZ ČR (dle organ. struktury MZ ČR), název pracovní pozice, 

konkrétní  výkonná osoba, je právně zodpovědná za dodržování a plnění pracovních 
povinností vyplývajících z popisu pracovní činnosti ve vztahu ke znění ustanovení 

§ 69 zák. č. 20/1966 Sb., zabezpečuje pohotové převádění výsledků lék. 
vědy do praxe a o změnách informuje MPSV ČR – úsek posudkové služby
tyto co nejrychleji převádí do praxe u Lékařské posudkové služby ČSSZ ČR, která je 
používá při hodnocení míry schopnosti soustavné výdělečné činnosti u žadatelů o 
dávky sociálního pojištění atd. 

o jakého data bude vydáno a na webových stránkách MZ ČR vyvěšeno Tiskové 

 

a f) v nedohlednu, 
. Tudíž i případné 

u návrhu Standardu 
http://cfids.nezavislestranky.cz/standard.pdf vyjádří, a jak 

aloženo?  

stejnou korespondenci 
- odkaz na konci 

Ministerstvu 

problematice CFS na diskusi Odborného kolegia MZ a 

závěrech Odborného 
CFS a to v takovém časovém předstihu, aby bylo možné z 

k diagnostice a léčení CFS pro užití 
zainteresovaného lékaře?  

název pracovní pozice, 
dodržování a plnění 
činnosti ve vztahu ke znění 

návazně na plnění povinností 
§ 11 odst.1) věta první,  § 64, zák. č. 

název pracovní pozice, 
je právně zodpovědná za dodržování a plnění pracovních 

povinností vyplývajících z popisu pracovní činnosti ve vztahu ke znění ustanovení 
zabezpečuje pohotové převádění výsledků lék. 

úsek posudkové služby, které 
tyto co nejrychleji převádí do praxe u Lékařské posudkové služby ČSSZ ČR, která je 
používá při hodnocení míry schopnosti soustavné výdělečné činnosti u žadatelů o 



 

Komentář petičního výboru: 
Podle § 69 pečuje ministerstvo zdravotnictví o rozvoj lékařské vědy a o výzkumnou 
činnost v oboru zdravotnictví; zabezpečuje pohotové převádění výsledků vědy do 
praxe tak, aby zdravotní péče byla poskytována na nejvyšší dosažitelné 
úrovni, což MZ ohledně onemocnění ME/CFS zatím nijak neplní, jak bylo doloženo 
v peticích zdravotně postižených ME/CFS, a jak dokládá odpověď paní ministryně pro 
lidská práva a menšiny Džamily Stehlíkové na petici zdravotně postižených chronickým 
únavovým syndromem z roku 2007, která souhlasí s nálezem Vládního výboru pro 
lidská práva a biomedicínu i Vládního výboru pro zdravotně postižené občany  ze dne 
20. 12. 2007 (č.j.: 18333/07 VVZ), že je třeba, aby se řešení úkolu, s ohledem 
na jeho medicínskou povahu, ujalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a vypracovalo 
směrnice diagnostiky a léčby CFS.  
Domníváme se, že § 69 zák. č. 20/1966 Sb. přesně specifikuje právní 
zodpovědnost, která leží nepochybně a nevyvratitelně na MZ ČR a jím 
ustanovených orgánech. Odborné společnosti, tj. profesní organizace, profesní a jiná 
občanská sdružení se podle zákona č. 20/1966 Sb. podílejí na úkolech týkajících se 
zdraví lidu podle zásad dohodnutých s ministerstvem zdravotnictví. Právní 
zodpovědnost tedy nese výlučně MZ ČR a je na něm, aby přesně dohodlo zásady 
spolupráce s odbornými společnostmi ve věci projednávání standardu diagnostiky a 
léčby CFS.  
 

S korespondencí vedenou s MZ již v roce 2005 se můžete seznámit na 
http://cfids.nezavislestranky.cz/mz_standard_2005.pdf 
 

Související články: 
Návrh Standardu http://cfids.nezavislestranky.cz/view.php?cisloclanku=2008073001 
Vládní výbor jednal o CFS 
http://cfids.nezavislestranky.cz/view.php?cisloclanku=2008060701 
Odpověď na petici 2007 
http://cfids.nezavislestranky.cz/view.php?cisloclanku=2008070501   


