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Váš dopis ze dne 7. srpna 2020
V Praze dne 18. srpna 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 informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
(dále „MZ“) dne 7. srpna 2020, evidované pod
jste požádala o následující informace:

kterou

1) Na základě jakého právního titulu jsou Ministerstvu zdravotnictví poskytovány
právní služby
2) Kdy byla tato informace o poskytování právních služeb zveřejněna?
3) Kde je tato informace veřejně dostupná?
4) V jaké výši byla panu doktoru za tuto spolupráci poskytnuta celková odměna
a jaká je hodinová sazby odměny?
5)
Kolik
zaměstnanců
Ministerstva
zdravotnictví
magisterským titulem v oboru právo a právní věda?;

disponuje

ukončeným

Vám sděluji následující:
K otázce č. 1:
Právní služby jsou Ministerstvu zdravotnictví poskytovány na základě nabídky Advokátní
kanceláře
k poskytování bezplatného právního zastoupení v řízení o návrhu
na zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných podle zákona
o ochraně veřejného zdraví, resp. usnesení vlády o přijetí krizových opatření podle
krizového zákona,
akceptována.

která

byla Ministerstvem

zdravotnictví

a ministrem

zdravotnictví

K otázce č. 2:
Touto informací MZ nedisponuje, resp. samo tuto informaci o poskytování právních služeb
nezveřejnilo. Vzhledem k okolnostem ani nemuselo. Informaci
zveřejnila média poté, co proběhlo veřejné ústní jednání u Městského soudu v Praze.
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K otázce č. 3:
V jednotlivých médiích. Touto informací MZ nedisponuje, resp. je mu známa stejně jako
veřejnosti z veřejně přístupných zdrojů (z médií).
K otázce č. 4:
0,- Kč, neboť se jednalo o zastoupení bezplatné.
K otázce č. 5:
Na právním odboru, který je odborem příslušným mj. k zastupování soudních sporů, je
ke dni 12. srpna 2020 10 právníků. V oddělení, které má v náplni mj. zastupování MZ
před správními soudy1, byli v roce 2020 ve státní službě pouze 3 právníci,
od 15. května 2020 se počet zvýšil na 4 právníky.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

