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Váš dopis ze dne 26. června 2020

V Praze dne 10. července 2020

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

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

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu

zdravotnictví dne 26. června 2020 a evidována

a kterou jste požadoval:

1. Sdělení důvodů, pro které byl za situace platnosti usnesení vlády o omezení

prodeje v maloobchodu zahájen ministerstvem zdravotnictví proces, jež vyústil

k vydání mimořádného opatření MZ;

2. Kdo dal pokyn k zahájení legislativního procesu, jež vyústil ke vydání

mimořádného opatření MZ, kdy a jak se tak stalo a komu byl pokyn adresován;

3. Sdělení totožnosti právníka/ů (viz shora citace předsedy vlády- či jiného úředníka)

ministerstva zdravotnictví, jež se podílel na písemném vyhotovení mimořádného

opatření MZ a nebo podal (v jaké formě?) vyjádření pro jednání vlády dne

23.3.2020 mající vztah pro přijetí usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020, č. 127/2020

Sb., Vám sděluji následující:

K bodu č. 1 uvádím:

Mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN bylo

vzato na vědomí Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 23. března

2020, č. 280 – toto bylo následně ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 127/2020.

Ve Sbírce zákonů nejsou zveřejňovány přílohy usnesení, kterou je právě výše uvedené

mimořádné opatření.

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a 72 a ČESKÉ REPUBLIKY

K bodu č. 2 a č.3 uvádím:

Výsledný text Mimořádného opatření ze dne 23. března 2020, č.j. MZDR 12746/2020-

1/MIN/KAN byl zpracován JUDr. Radkem Policarem, náměstkem ministra zdravotnictví

pro legislativu a právo.

S pozdravem

Příloha (1) Usnesení Vlády ČR ze dne 23.3.2020, č. 280 ze Sbírky zákonů
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