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Váš dopis ze dne 22. června 2020

Praha 16. července 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. června 2020,

a sdělením ze dne 2. července 2020, kde byla lhůta prodloužena o 10 dní, ve

věci dotazů:

1) Tímto povinný subjekt žádám, aby mi byla poskytnuta informace, v jakých spisových

materiálech evidovaných u povinného subjektu jsou vedeny mé osobní údaje.

2) Žádám, aby mi bylo sděleno, pod jakými čísly jednacími či spisovými značkami jsou

zaevidované spisové materiály ve kterých jsou vedeny mé osobní údaje.

3) Žádám, aby mi byla poskytnuta informace, čeho se týkají konkrétní spisové

materiály, ve kterých jsou vedený mé osobní údaje.

4) Žádám, aby mi byla poskytnuta informace, jak byly konkrétní spisové materiály, ve

kterých se nachází mé osobní údaje ukončeny a také aby mi byla zaslána kopie

písemnosti, kterou byly konkrétní spisové materiály ukončeny.

5) Žádám, aby mi bylo sděleno na základě, jaké skutečnosti, písemnosti či podnětu byly

konkrétní spisové materiály založeny a evidovány, včetně zaslání kopie takové

skutečnosti, písemnosti či podnětu konkrétních spisových materiálů, a to včetně těch,

kdy spisové materiály byly založeny a evidovány na základě mého podnětu.

6) Žádám o zaslání kopie spisového přehledu všech konkrétních spisových materiálu,

ve kterých se nachází mé osobní údaje.
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Vám sděluji následující:

Vaše osobní údaje jsou vedeny ve spise pod spisovou značkou

ve věci lékařského posudku o

neuznání nemoci z povolání. Kopie všech dokumentů, které jsou součástí tohoto spisu

přikládáme v příloze.

K dalším dotazům uvádíme, že s bylo

v prosinci 2019 zahájeno řízení z moci úřední podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odejmutí povolení k uznávání nemocí

z povolání podle § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Následně byl v červnu 2020

požádán o provedení kontrolního šetření

zaměřeného na dodržování povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona

č. 373/2011 Sb., Současně byla požádána

o sdělení (v termínu do 31. července 2020),

zda došlo k nápravě situace a vydání lékařského posudku o neuznání nemoci z povolání

již není podmíněno úhradou poplatku za zdravotní výkon.
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