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

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

3. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx které byla prodloužena lhůta pro odpověď a 

prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy: 

- na danom webovom sídle ČRo 11/2021 publikované informácie ohladom existecie 

požadovanej vypracovanej celej Neverejnej správy MZ ČR 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podcast-vinohradska-12-anna-koslerova-

psychiatrie-reforma-dusevni-zdravi_2111240600_mpa 

zmienenú, citovanú pracovníčkou MZ ČR pani xxx celú včítane všetkych kompetných 

príloh, zdrojov , etc. (údajne neverejná - vypracovanie financované z prostriedkov 

verejného rozpočtu ČR) "Vyhodnocovaciu správu o aplikácii obmedzovacich 

prostriedkov v psychiatrickych zariadeniach ČR (nedobrovolne hospitalizovaných osob)", 

ktorú má MZ ČR preukázatelne k dispozícii. 

uvádíme následující: 
 
Přípisem ze dne 16.12.2021 jste byla vyzvána k upřesnění svého požadavku, neboť 
vymezený předmět Vaší žádosti byl velmi nesrozumitelný a nebylo zcela zřejmé, jaké 
konkrétní informace Vám mají být poskytnuty. 
Dne 20.12.2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví odpověď, ve které jste uvedla: „vašej 
cudzojazyčnej nezrozumiteľnej výzve žiaľ ako cudzinci nerozumieme. Všetky nám 
verejne dostupné známe špecifikované údaje o požadovanej správe sú publikované v 
dvoch nižšie citovaných reportážach umiestnených na webe verejnoprávneho Českého 
rozhlasu. Reportáže vyrobila vaša kolegyňa pracovníčka ministerstva zdravotníctva pani 
Anna Košlerová, ktorá vám iste zdelí ako kompetentná osoba pracujúca na MZ ČR 
presnejšie informácie k identifikácii neverejnej (utajovanej) správy/správ, ktorá sa u vás 
zameriava na reformu českej psychiatrie. Upresňujúce informácie o vyžiadaných 
neverejných správach sú špecifikované v na uvedených weboch ČRo v 
audiozáznamoch.“ 
 
Odpověď na výše uvedený dotaz jsme Vám zasílali v odpovědi pod č.j.: xxx, jednalo se o 
totožný dotaz a požadovala totožný dokument. 
 
V příloze tedy opětovně zasíláme předmětné materiály. 
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Nad rámec výše uvedeného si dovolujeme zmínit, že povinný subjekt není povinen se 
dotazovat na předmět žádosti třetí osoby či jakkoliv za tímto účelem dohledávat 
informace v citovaných reportážích. 
 
Dne 6. ledna 2021 byla doručeno Ministerstvu zdravotnictví podání označené jako 
stížnost proti Rozhodnutí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti však nebylo ministerstvem ve 
věci vydáno. Současně zmiňujete neposkytnutí odpovědi v zákonné lhůtě. Vaše podání 
jsme posoudili jako stížnost na postup povinného subjektu a v zákonné lhůtě 
vyhovujeme Vaší stížnosti tím, že Vám poskytujeme tuto odpověď. 
 
Na základě shora uvedeného považujeme Vaši stížnost v souladu s ustanovením § 16a 
odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. za vyřízenou. 
 
S pozdravem 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 


