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Vážený pane Šinágle, 
 
ministr zdravotnictví ČR pověřil odbor kontroly Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen 
MZ ČR) prošetřit Vaši stížnost na postup České stomatologické komory ohledně vyřízení 
stížnosti na MUDr. Drahomíru Lhotákovou.  
 
Sděluji Vám, že podle § 1 odst. 2 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, jsou komory samosprávnými 
nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology 
a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami. MZ ČR nemá pravomoc 
zasahovat do jejich činnosti a měnit jejich rozhodnutí. 
 
Dále Vám sděluji, že stížnost na léčebnou péči nebo činnosti, které s ní souvisejí, můžete 
podat podle § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  
Stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti 
činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat: 
a) pacient, 
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav 
nebo pokud zemřel, nebo 
d) osoba zmocněná pacientem. 
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat 
stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, 
nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.  
Na základě výše uvedeného podejte stížnost přímo MUDr. Drahomíře Lhotákové. 
 

Vážený pan 
Jan Šinágl 
SODALES SOLONIS z.s. 
Bratří Nejedlých 335 
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Pokud nebudete souhlasit s vyřízením stížnosti, nebo neobdržíte do 30 dnů vyjádření, 
můžete podat stížnost podle § 93 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Zároveň uveďte důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti 
poskytovatelem. Ve Vašem případě se jedná o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
 
Vyřízením stížnosti správním orgánem šetření stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, končí, další instanci zákon nepředpokládá a MZ ČR nemá 
kompetence závěry šetření přezkoumávat ani šetřit.  
 
Pokud nebudete souhlasit s vyřízením stížnosti správním orgánem, můžete celou 
záležitost řešit soudní cestou. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Sylva Stodulková 
ředitelka odboru kontroly 
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