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Váš dopis ze dne 4. června 2021

V Praze dne 2. srpna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

4. června 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádala

o:

1. poskytnutí zápisu z jednání Národní komise pro kojení (PS NKK) ze dne 3.6.2020

2. poskytnutí informací v podobě „návrhu metodického materiálu s názvem

Standardní postup péče o matku a novorozence podle zásad Baby-friendly

Hospital Initiative – podpora kojení a zlepšení perinatální péče o matku

a novorozence“ resp. případného aktuálního znění v případě, že se tento návrh

průběžně měnil

3. poskytnutí dokumentu s názvem Pravidla propagace a distribuce počáteční

kojenecké výživy, která musí být respektována výrobci kojenecké výživy, který

vznikl v roce 2014 ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Českého sdružení

pro značkové výrobky;

Vám sděluji následující:

Pokud jde o požadovaný dokument s názvem Pravidla propagace a distribuce počáteční

kojenecké výživy, která musí být respektována výrobci kojenecké výživy, který vznikl v

roce 2014 ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Českého sdružení pro značkové

výrobky (ad 3), jeho kopie byla přílohou rozhodnutí č.j.: ze dne

24. června 2021 a v tomto rozsahu tudíž ministerstvo žádosti vyhovělo a informaci

poskytlo.
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Žádost však byla odmítnuta výše citovaným Rozhodnutím co do požadavku

na poskytnutí informace v podobě „zápisu z jednání Národní komise pro kojení (PS NKK)

ze dne 3.6.2020“ – ad 1 (zde z důvodu faktické neexistence takové informace

v dispoziční sféře ministerstva), a co do požadavku na poskytnutí „návrhu metodického

materiálu s názvem Standardní postup péče o matku a novorozence podle zásad Baby-

friendly Hospital Initiative – podpora kojení a zlepšení perinatální péče o matku

a novorozence“ – ad 2 (zde pak s ohledem na skutečnost, že se jednalo o novou

informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu).

Proti výše uvedenému Rozhodnutí o odmítnutí žádosti jste podala rozklad ze dne

8. 7. 2021, jímž jste jej napadla toliko co do jeho výroku I. týkajícího se zápisu z jednání

Národní komise pro kojení (dále též „komise“).

V návaznosti na Rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 20. července 2021, č.j. MZDR

28293/2021-3/PRO, Vám tímto poskytujeme DRAFT zápisu z jednání Národní komise

pro kojení (PS NKK) ze dne 3.6.2020. Upozorňujeme však, že se jedná o pracovní –

neoficiální verzi, tj. verzi do neschválenou příslušnými představenými. Finální verzí totiž

skutečně MZ nikdy nedisponovalo a nedisponuje, jak bylo uvedeno dříve.
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