
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

“333 ”i *Z va ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 10. ledna 2021

V Praze dne 26. ledna 2021

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

(MZ) dne 10. ledna 2021, evidované pod č. j.: kterou jste

požádala o zpřístupnění následujících informací:

1. o distribuci jednotlivých osobních ochranných pomůcek (Respirátor FFP2,

Respirátor FFP3, Filtr k respirátoru FFP3, rouška, ochranné brýle, ochranný oblek,

ochranný, štít, návleky na obuv, rukavice vyšetřovací, čepice) uvolněných ze

státních hmotných rezerv na žádost Ministerstva zdravotnictví (počet ks

a konečných příjemců) v období od 5.10.2020 k dnešnímu dni.

2. o distribuci nemocničních lůžek, plicních ventilátorů a oxygenátorů uvolněných

ze státních hmotných rezerv na žádost Ministerstva zdravotnictví (počet ks

a konečných příjemců) v období od 5.10.2020 k dnešnímu dni.

3. o distribuci kompletního zdravotnického materiálu nezbytného pro aplikaci

vakcinace proti COVID-19 (Injekční stříkačka pro ředění očkovací látky, Jehla pro

ředění očkovací látky, Injekční jehla pro aplikaci očkovací látky, Injekční jehla pro

aplikaci očkovací látky, Ředící roztok) uvolněných ze státních hmotných rezerv

na žádost Ministerstva zdravotnictví (počet ks a konečných příjemců) v období

od 5.10.2020 k dnešnímu dni;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

MZ nedisponuje požadovanými informacemi, neboť na základě usnesení vlády č. 1040 ze

dne 14. 10. 2020 (viz příloha usnesení 1040, zažlucená část), o zajištění a poskytování

státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 v průběhu

vyhlášeného nouzového stavu předkládal vládě požadavky na pohotovostní zásoby

předseda SSHR a konal podle rozhodnutí vlády. Vaši žádost tedy v tomto bodě dle

zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona
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č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované

informace nevztahují k jeho působnosti.

K otázce č. 2 a otázce č. 3

Vizte přiloženou tabulku. V souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 241/2000 Sb.,

‚o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o použití pohotovostních zásob ministr

zdravotnictví, ale o jejich uvolnění rozhoduje předseda SSHR. V souladu s tímto zákonem

jsou pohotovostní zásoby uvolňovány kraji, jako příslušnému orgánu krizového řízení.

V požadovaném období nebylo MZ rozhodnuto o použití jehel a stříkaček pro vakcinaci,

neboť očkovací místa si předem vytvořila zásoby těchto věcných prostředků. Pro úplnost

dodáváme, že o výdej pohotovostních zásob lze žádat pouze podle podmínek

stanovených výše uvedeným zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

Přijměte prosím naši omluvu za prodlení v odpovědi. V tuto chvíli je úřad skutečně plně

vytížen v souvislosti s extrémním nárůstem podání reagujících na současnou situací

a není tak v personálních možnostech úřadu vyřizovat podání ve všech případech

v řádných lhůtách. Věřím, že přijmete mé vysvětlení s pochopením.

S pozdravem

Přílohy (2) Dle textu

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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