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Váš dopis ze dne 22. dubna 2020

V Praze dne 7. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 22. dubna 2020, ve věci dotazů:

1. Za jakým účelem podnikl Roman Prymula cestu do Ruské federace, která se

konala v termínu 7. 6. 2019

2. Jednalo se o služební cestu?

3. Kdo o jejím uskutečnění rozhodl?

4. Byl účasten Roman Prymula podepsání dohody mezi společností Roselectron

Holding Rostec State Corporation a českou společností Proton Therapy

Development z pověření ministra zdravotnictví?

5. Platilo cestu Ministerstvo zdravotnictví ČR?

6. Účastnil se jí někdo další ze zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví ČR?

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1

Pan prof. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví,

se zúčastnil St. Petersburg International Economic Forum 2019, akce, na kterou byl

pozván panem Alexanderem Stuglevem, ředitelem Roscongress Foundation – viz

pozvánka v příloze.

K bodu č. 2

Ano, jednalo se o zahraniční pracovní cestu.

Ministerstvo zdravotnictví,
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K bodu č. 3

Cesta byla schválena v rámci standardní schvalovací procedury na základě žádosti pana

náměstka Prymuly. Cestu schválil ministr zdravotnictví.

K bodu č. 4

Na pozvání ruské strany pan náměstek Prymula přednesl za Ministerstvo zdravotnictví

prezentaci na téma Centrové péče v České republice. Na základě žádosti pořádajícího

subjektu se pan náměstek zúčastnil ceremoniálu podpisu bilaterální smlouvy mezi českým

a ruským partnerem. Ministerstvo zdravotnictví nebylo signatářem smlouvy ani se na ní

nikterak nepodílelo ani nepodílí. Smlouva nemá žádný vztah k Ministerstvu zdravotnictví,

ani k samotnému náměstkovi Prymulovi.

K bodu č. 5

Ano, náklady spojené s uvedenou zahraniční pracovní cestou hradilo Ministerstvo

zdravotnictví.

K bodu č. 6

Ne, neúčastnil.
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