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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  

12. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, které byla prodloužena lhůta pro odpověď,  

a prostřednictvím které jste požádal o následující: 

žádám o poskytnutí informace, 

ve kterých dnech roku 2016 proběhla jednání Přístrojové komise. 

Dále Vás žádám o sdělení, jak dlouho trvá než žadatel poté, co podá žádost o schválení 

a zařazení přístroje, získá stanovisko Přístrojové komise, pakliže se tato informace liší 

od roku 2016, žádám tuto o informaci i za rok 2016. 

Nakonec Vás žádám o zaslání příkazu ministra zdravotnictví upravující Statut a jednací 

řád Přístrojové komise v roce 2016 a jeho příloh. 

Uvádíme následující: 

 

Ad 1 

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 6 jednání přístrojové komise, ve dnech 14. 1., 24. 3., 

19. 5., 14. 7., 14. 9. a 23. 11. 2016. 

 

Ad 2) 

Na tento dotaz nelze zcela jednoznačně odpovědět. Dotaz by bylo možné zodpovědět 

v případě, kdy žadatelé mohou průběžně zasílat na úřad žádosti a úřad je průběžně bez 

konkrétních termínů jednání zpracovává a vyřizuje, což ale není případ přístrojové 

komise. Ta nevyřizuje žádosti průběžně, ale v postupně stanovovaných konkrétních 

termínech (viz. Jednací řád – Komise – Komise zasedá podle potřeby, …….). Jednotlivé 

termíny jednání jsou stanovované dle aktuálního počtu přijatých žádostí tak, aby byly 

vyřizovány včas, ale aby na druhou stranu zbytečně nezatěžovaly členy komise, kteří 

dojíždí na jednání z celé ČR a jedná se o velmi pracovně a časově vytížené odborníky. 

Počet jednání se, z výše uvedených důvodů, v jednotlivých letech výrazně liší, pohybuje 

se cca od čtyř do deseti jednání za rok. V roce 2021 např. komise jednala čtrnáctkrát, 

aby byla vstřícná k požadavkům žadatelů a včas vyřídila velké množství žádostí 

(možnost financování pořízení nákladných přístrojů z fondů EU React-EU). Doba 
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vyřízení je tedy u každého žadatele různá (cca 1–90 dnů), záleží na termínu jednání 

komise a na tom, kdy byla konkrétní žádost na MZ doručena. 

 

Ad 3) 

V průběhu činnosti přístrojové komise byl Statut a Jednací řád několikrát novelizován, 

případně bylo vydáno jeho nové znění. V roce 2016 platil Statut a Jednací řád 

č. 17/2014, včetně čtyř jeho následných dodatků. Předmětné dokumenty zasíláme 

v příloze. 

 

 

S pozdravem 

 
 
 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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