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Váš dopis ze dne 23. listopadu 2020

V Praze dne 30. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informace dle zákona č.106/1999

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

K Vašemu podání, doručenému Ministerstvu zdravotnictví dne 23. listopadu 2020,

evidované pod kterým jste požádal o poskytnutí

následujících dokumentů v jazyku anglickém, konkrétně pak:

1) Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území

České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od

00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů (Usnesení č. 391/2020 Sb.);

2) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky;

3) Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

zákon);

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

V Příloze Vám zasílám požadovaný dokument.

K otázce č. 2 a č. 3

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) 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 pojištění a
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zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních

přípravků a účinných látek na trh.

Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v těchto bodech tedy nezbývá, než odložit dle

ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt

žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

S pozdravem

Příloha (1)
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