
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

.1 VI É ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 30. listopadu 2020

V Praze dne 15. prosince 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 30. listopadu 2020, evidované pod č. j.: kterou jste

požadovala odpovědi na následující otázky (cituji):

1.) Informaci, pod jakým číslem jednacím a jakým způsobem byl vypraven Světové

zdravotnické organizaci (WHO) dopis náměstka pro zdravotní péči ze dne 22.

května 2018, kterým informuje WHO o udělení statutu Polio Essential Facility

společnosti Praha Vaccines, a.s., jež byl zvěřejněn serverem Seznam

zpravy https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymuluv-lobbing-za-vakciny-prectete-

si-co-napsal-za-vojtechovymi-zady-130776

2.) Informace, zda a kdy byla podána žádost společností Praha Vaccines, a.s.

o udělení statutu Polio Essential Facility, na jejíž základě byl odeslán dopis

uvedený v bodě č. 1.

3.) Obsahu žádosti, či jejích částí, které neobsahují obchodně citlivé informace.

4.) Informací ze spisové služby Ministerstva zdravotnictví o historii způsobu

nakládání s touto žádostí a informace o nakládání s celým spisem Výše uvedené

žádosti.

5.) Informaci, zda a kdy byla projednaná žádost vedením ministerstva;

Vám sděluji následující:
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V prvé řadě je nutno konstatovat, že předmětný dopis nebyl evidován v elektronickém

systému spisové služby Ministerstva zdravotnictví, tudíž nemohl být opatřen číslem

jednacím. Ve věci byl osloven sekretariát náměstka sekce zdravotní péče, odbor

mezinárodních věcí a EU, i oddělení spisové a archivní služby, nebyly však

u žádného z uvedených útvarů požadované informace zajištěny. Ministerstvo bohužel

v této věci nedisponuje ani žádným relevantním záznamem k expedici dopisu,

ani záznamem, že byl dopis případně odeslán standardní cestou prostřednictvím

Ministerstva zahraničních věcí nebo stálé mise v Ženevě. Ministerstvo tudíž bohužel

požadovanou informací, jakým způsobem byl předmětný dopis odeslán, navzdory úsilí o

zjištění těchto skutečností, nedisponuje.

Co do zbytku Vaší žádosti Vám sděluji, že jde o požadavek na poskytnutí informace

označené za utajovanou informaci v režimu vyhrazené (v souladu se zákonem

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění

pozdějších předpisů) k níž žadatel nemá oprávněný přístup. S odkazem na §7 zákona

106/1999 Sb. tak nelze požadovanou informaci poskytnout.

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


