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Váš dopis ze dne 11. února 2021

Praha 19. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů a sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podané

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 11. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. Jak mý být chráněno zdraví odsouzených před Covid-19?

2. Můžou odsouzení chodit do práce, myslím konkrétně pracoviště kuchyň pro

odsouzené, když jsou kuchaři v preventivní karanténě? A nacházeli se mezi nimi

pozitivní na COVID-19?,

Vám sdělujeme následující:

Přílohou Vám zasíláme Mimořádné opatření ze dne 26. srpna 2020 týkající se ochrany

vězněných osob, příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby a dalších

osob přicházejících do styku s vězni.

Dále Vám sdělujeme, že 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 zdravotnický informační systém, pro používání

biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
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Pokud jde o Vaši žádost formulovanou dle zákona č. 106/1999 Sb., požadovanými

informacemi ministerstvo nedisponuje a nezbývá, než ji částečně 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.

V dané věci je kompetentní Vězeňská služba České republiky rozhodnout ve vazebních

věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence o organizačních a

hygienických opatřeních k minimalizaci rizik nákazy SARS-CoV-2.

S pozdravem

Příloha: (1) dle textu
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