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Váš dopis ze dne 24. dubna 2020

V Praze dne 11. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

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

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

dne 24. dubna 2020, kterou jste

požádal o následující informace:

1) Jaká byla celková cena právního poradenství poskytnutého

v soudním řízení vedeném Městským

soudem v Praze pod spis. zn. 14 A 41/2020, a to ke dni 24/4/2020.

2) Jestliže informace ad 2) ke dni vyřízení žádosti dosud neexistuje, pak žádám

o informaci, kdy existovat bude

3) Jestliže informaci ad 2) nelze rozdělit od jiného poradenství v podobných věcech nebo

jestli by toto rozdělení bylo časově náročné, žádám o informaci, v jakých všech podobných

řízeních poskytuje právní poradenství. Pro upřesnění uvádím, že z médií je známo,

že bylo podáno více návrhů podobných tomu uvedenému v bodě ad 1); podobných v tom,

že napadají mimořádná opatření nařízená Vaším ministerstvem.

4) V návaznosti na ad 3) a za splnění stejné podmínky žádám o informaci, jaká je celková

cena právního poradenství poskytnutého a to ke dni 24/4/2020.

5) Žádám o zaslání smlouvy o poskytování právních služeb, na základě které byly

poskytovány právní služby ve výše uvedeném soudním řízení, uzavřené mezi Vaším

ministerstvem Postačí odkaz na Registr smluv.
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6) Jestliže smlouvu ad 5) neuzavřelo Vaše ministerstvo, žádám o sdělení, kdo ji uzavřel.

O totéž žádám ohledně informací ad 1) až ad 4); pokud tyto informace nemá Vaše

ministerstvo, žádám o sdělení, kdo je má;

Vám sděluji následující:

Jedná se o bezplatné zastupování a proto neexistují

žádné smlouvy a není žádné finanční plnění.

Ministerstvo zdravotnictví je zastupováno v sedmi řízeních o návrhu na zrušení různých

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, a to podle soudního řádu správního před

Městským soudem v Praze nebo Nejvyšším správním soudem. Soudní řízení mají

následující spisové značky:
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