
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
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Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podáním ze dne 18. září 2021, evidovaným pod č. j.: xxx, jste dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, požádal o následující informace: 

1) kompletní znění zadávací dokumentace aplikace Příjezdového formuláře 
(plf.uzis.cz,dále jen PLF) včetně všech příloh 
2) znění smlouvy s dodavatelem PLF včetně všech příloh a dodatků, popř. ID 
těchto dokumentů v registru smluv 
3) Zda byl PLF ministerstvem před převzetím testován, pokud ano, jak testování 
probíhalo (konkrétní test casy) 
4) Z jakého důvodu ministerstvo nevyužilo celoevropské řešení dPLF 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Vaši žádost nezbývá než v bodech č. 1, č. 2 a č. 3 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. Informacemi disponuje 
subjekt od ministerstva odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky. 
 
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. 
 
Nad rámec Vám k těmto dotazům sděluji následující: 
 
Ad 1 
Kompletní znění zadávací dokumentace aplikace Příjezdového formuláře (plf.uzis.cz, 
dále jen PLF) včetně všech příloh je volně dostupné jakékoli osobě v registru smluv, 
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavaní - zadávací subjekt ÚZIS ČR. 
 
Ad 2 
Znění smlouvy s dodavatelem PLF je volně dostupné jakékoli osobě v registru smluv, 
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani - zadávací subjekt ÚZIS ČR.  
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Ad 3 
Ano, vždy před konkrétní úpravou. 
 
 
K Vašemu dotazu č. 4 uvádíme následující: 
Podoba Příjezdového formuláře byla zpracována na základě jeho následného využití  
v ČR, tedy dle potřeb krajských hygienických stanic, jelikož s daty pracují. Formulář také 
splňuje náležitosti, které využívají i zahraniční státy. Odkaz na český Příjezdový formulář 
se nachází v celoevropském systému dPLF, konkrétně  
na https://www.euplf.eu/en/nationalplfs/index.html. Tedy ČR je s tímto systémem 
propojena. 
 
 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlení v odpovědi, které bylo způsobeno 
enormním počtem žádostí podaných dle z. č. 106/1999.  
 
Touto odpovědí tedy považujeme za vyřízenou i Vaši stížnost ze dne 5. října 2021. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


