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Váš dopis ze dne 23. října 2020

V Praze dne 30. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 23. října 2020, evidované pod č. j.: MZDR 465089/2020-1/MIN/KAN, kterou jste

požadoval odpovědi na následující otázky (cituji):

1. sdělení, zda ministr zdravotnictví, Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

(dále jen ministr) využil při cestě do restaurace Rio‘s Vyšehrad (Štulcova 2, Praha)

ve dnech 21. 10. 2020 a 22. 10. 2020 služební motorové vozidlo, které má

k dispozici z titulu své funkce na Ministerstvu zdravotnictví.

2. sdělení, zda řidič služebního motorového vozidla (viz bod 1) oznámil zákonně

správnímu orgánu, obecní policii či Policii ČR porušení platných Usnesení vlády

ČR mj. o nošení ochrany dýchacích cest ve věci, kdy ministr toto podle

fotodokumentace přístupné v příslušný čas a na příslušném místě porušil;

3. sdělení, zda byl v čase přibližně středa 21. 10. 2020 22:00 – čtvrtek 22. 10. 2020

04:00 ministr ve výkonu práce ministra, resp. zdali se v tomto čase jednalo

o pracovní aktivitu;

4. kopie účtu (případně faktury, pokud tato existuje) ve věci útraty v restauraci Rio‘s

Vyšehrad (Štulcova 2, Praha) v návaznosti na předešlé otázky za předpokladu, že

tento účet byl hrazen z veřejných prostředků (peněz de iure daňových poplatníků);

5. sdělení, jaké pracovněprávní důsledky budou ministrem vyvozeny vůči jeho

vlastní osobě ve věci porušení všech platných Usnesení vlády ČR a k jakému datu

budou tyto důsledky přijaty;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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K dotazu č. 1

Ne.

K dotazu č. 2

Není známo.

K dotazu č. 3

Ve výkonu funkce je ministr zdravotnictví 24 hodin denně.

K dotazu č. 4

Není známo.

K dotazu č. 5

Není známo.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz
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