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Váš dopis ze dne 4. září 2020

Praha 8. září 2020

Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle

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

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 4. září 2020 Vaši žádost

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod

ve věci zaslání následujících informací:

1) Jmenovité složení akreditačních komisí pro obory neurologie a dětské neurologie

v letech 2017 a 2018?

2) Jména osob, které absolvovaly v uvedených letech 2017 a 2018 atestační zkoušku

z oboru neurologie a dětské neurologie?

3) Sdělení, který uchazeč a u které komise zkoušku skládal?

K Vašemu podání, Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení

§ 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 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, zdravotní
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pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění

biocidních přípravků a účinných látek na trh.

S ohledem na výše uvedené dospělo ministerstvo k závěru, že dotazy uvedené

pod bodem 2) a 3) se nevztahují k jeho působnosti a nezbývá, než tyto v souladu

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odložit. Předmětnou

problematikou se zabývají subjekty od ministerstva odlišné, konkrétně se jedná

o příslušné lékařské fakulty.

Co se týká bodu 1) Vaší žádosti, jmenovité složení akreditačních komisí pro obory

neurologie a dětské neurologie v letech 2017 a 2018, Vám přílohou požadované

informace poskytujeme.
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