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Váš dopis ze dne 24. února 2021
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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 24. února 2021, evidované pod č. j.:

u které byla sdělením dne 25. února 2021 prodloužena lhůta pro poskytnutí

informací, ve věci dotazů: kdo vybral, vypracoval a připravil seznam firem, na základě

kterých ministerstvo vnitra následně vybíralo firmu, která dodá testy do škol. Jací lidé a

jaké odbory ministerstva se na přípravě tohoto seznamu podíleli, Vám sdělujeme

následující:

Přehled firem vznikl z činnosti operativně ustavené pracovní skupiny. Je třeba zdůraznit,

že se jednalo o transparentně vedený administrativní proces, na kterém se účastnila

řada zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví – sekce ekonomiky a zdravotního pojištění

– odboru léčiv a zdravotnických prostředků (syst. místa – ministerský rada, vrchní

ministerský rada, admin. podpora DPČ – v celkovém počtu 7 zaměstnanců). Primárním

zdrojem byl veřejný portál Ministerstva zdravotnictví https://covid-nemocnice.uzis.cz/,

sekundárními zdroji pak nabídky firem adresované Úřadu vlády ČR, Ministerstvu

zdravotnictví a ÚKŠ. Úkolem pracovní skupiny bylo zpracovat přehled co možná

nejkompletnější. Ověřit relevantnost dokumentů či zabývat se jejich reálnou schopností

dodat předmět plnění, nebylo předmětem zadání.
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Vážený pane redaktore, respektujeme, že každý má právo na svobodu projevu;

respektujeme, že toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat

informace, a to jakýmikoli prostředky podle vlastní volby. Z pochopitelných důvodů

s ohledem na množící se nenávistná podání adresovaná Ministerstvu zdravotnictví, která

se stávají běžnou každodenní realitou současné vypjaté doby spojené s probíhající

pandemií COVID-19 a s respektováním nesouhlasu dotčených zaměstnanců

s poskytnutím Vámi vyžádaných osobních údajů, Vám zasíláme vyjádření pouze ve výše

uvedeném rozsahu. Věřím, že jej přijmete s pochopením.

S pozdravem


