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Váš dopis ze dne 10. srpna 2020

V Praze dne 13. 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 informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 10. srpna 2020, evidované pod kterou jste žádal

(cituji):

1. Můžete mi poskytnout k nahlédnutí a na prostudování dokument zřizovací listinu

Ministerstva zdravotnictví České republiky. Kdy byla sepsána zřízena samotná

listina.

2. Potvrďte váš záznam o tomto samotném podání a přiložte jeden scan kopii

tohoto podání;

Vám sděluji následující.

Ministerstvo zdravotnictví bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

jako ústřední orgán státní správy České republiky. Působnost ministerstva je vymezena

v § 10 citovaného zákona následovně:

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro:

zdravotní služby,

ochranu veřejného zdraví,

zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,

poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,

zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami,

vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných

lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,

léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
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zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,

pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek

na trh.

Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel. Organizační

součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.

Jako orgán ochrany veřejného zdraví je na Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní

hygienik České republiky – náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu

veřejného zdraví.

Co do druhé části Vašeho dotazu Vám v příloze zasílám průvodku elektronického podání

Vašeho podání ze dne 10. srpna 2020,

S pozdravem

Příloha (1): Dle textu
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