
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ,Z zá ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne: 23. března 2021

V Praze dne 7. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

23. března 2021, kterou jste požádal o odpovědi na následující otázky:

1. Kolik peněz vyplatilo Ministerstvo zdravotnictví firmě ke dni

23. března 2021?

2. Kdo jedná jménem firmy s Ministerstvem zdravotnictví?

3. Jaké jsou kontaktní údaje na firmu Jaká je adresa firmy,

jaká je datová schránka firmy, jaké je telefonní číslo na ředitele této firmy, jaké je

emailové spojení na tuto firmu?

4. Kolik má firma zaměstnanců ke dni 23. března 2021?

5. Kolik měla firma příjmů a výdajů za rok 2021?

6. Je ve firmě alespoň jedna osoba, která by měla medicínské

vzdělání, lékařský diplom a titul MUDr.?;

Vám sděluji následující:

Ad 1)

Ke dni 23. března 2021 bylo Ministerstvem zdravotnictví uvedené společnosti bylo

uhrazeno 60 500 Kč s DPH (50 000 Kč bez DPH).

Ad 2)

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Ad 3), 4), 5) a 6)

Ministerstvo zdravotnictví 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.

Vaši žádost v těchto bodech 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.

Nad rámec uvádím kontaktní údaje společnosti:

S pozdravem


