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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 10. 6. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „…1. kdo a proč vybral a vyjednal pronájem hal za 29Kč za m2

v areálu PVA Letňany, když se mohla polní nemocnice vybudovat v O2 aréna, která ji

nabízela zdarma. Kdo dojednal značně nevýhodné podmínky a proč se vůbec polní

nemocnice budovala, když jste dopředu věděli nebo alespoň museli vědět, že nebudete

mít žádný vhodný zdravotnický personál, ani lékaře ani speciální zdravotnické přístroje.

2. Je to jeden velký tunel a mě jako občana zajímá, kdo je za to zodpovědný a kdo bude

potrestán,“ Vám sdělujeme následující:

Ad 1: Pan ministr Prymula pověřil Nemocnici na Bulovce k uzavření smlouvy s PVA

Letňany. Jednání se účastnili pracovníci Ministerstva zdravotnictví z právního odboru

a kanceláře ministra, pověření panem ministrem Prymulou. O2 Arena byla shledána jako

nevyhovující, a to z hlediska využitelného prostoru. K využití pro potřeby plánované

nemocnice by bylo možné použít jen zlomek celkové plochy O2 Areny – středovou

plochu. V případě aktivace polní nemocnice by nastoupil vojenský zdravotnický personál

v případě potřeby doplněný civilními zdravotníky.
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Ad 2: Informacemi se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo

jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah

písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo

záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. K bodu 2 výše definovanými

informacemi ministerstvo nedisponuje, tudíž je nemůže poskytnout.
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