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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  

 

Dne 17. srpna 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost  

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

ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace: Jak byly vyřízeny stížnosti dle 

zákona 106/99 Sb., které jsem loni k MZČR podal, (datum předání nadřízenému orgánu), 

kromě těch, které skončily potvrzením postupu - stačí například ve formě jednoduché 

tabulky 

1. číslo DS 

2. sloupec datum podání stížnosti 

3. sloupec datum vyřízení stížnosti 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

Dovolte mi reagovat na Vaše žádosti o informace ze dne 27. ledna 2022 a 17. srpna 2022  

ve věci Vašich loňských podání žádostí o informace dle z.č. 106/1999, respektive ve věci 

vyřízení těchto podání. 

 

Je na místě zdůraznit, že MZ, už v tak složité situaci, kdy bylo nuceno řešit skutečnosti, 

které nemají v novodobé historii obdoby (nouzový stav, pandemie Covid 19), v drtivé 

většině případů reagovalo na Vaše nesčetné dotazy v zákonné lhůtě, naše odpovědi však 

byly z Vaší strany takřka ve všech případech zpochybňovány, přičemž jste v řadě případů 

toliko polemizoval nad sdělenými informacemi a požadoval jste jejich dovysvětlení, tj. 

mnohdy jste požadoval sdělení, na nějž se zákon č. 106/1999 Sb. vůbec nevztahuje. Bez 

významu pak není ani to, že jste prostřednictvím celé řady podání hrubě urážlivě napadal 

nejen tehdejší politickou reprezentaci MZ, ale i jeho řadové zaměstnance, přičemž jste byl 

opakovaně upozorněn na možnost uložení pořádkové pokuty. 

 

Co do nevyřízených stížností mi dovolte Vás informovat, že tyto byly předány věcně 

příslušnému útvaru, který však po dlouhou dobu o stížnostech, s ohledem na řešení jiné 

agendy, nerozhodl. Pravdou je, že tak vznikla prodleva, za kterou se Vám velice 

omlouváme. 
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K dnešním datu však byly veškeré Vaše stížnosti vyřešeny – přehled těchto zasíláme níže 

v tabulce. Vyřízení předmětných stížností zasíláme prostřednictvím příloh tohoto dopisu.  

 
 

Číslo evidenční MZ Číslo jednací 
Datum podání 

stížnosti 

Vyřízení stížnosti 
k 1.9.2022 –  
tvoří přílohu 

dopisu 

75 xxx 26.2.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

105 x 26.2.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

107 x 26.2.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

130 x 5.3.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

132 x 26.2.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

136 x 5.3.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

151 x 5.3.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

152 x 1.4.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

154 x 26.2.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 

233 x 8.4.2021 Sdělení ke stížnosti  

312 x 1.4.2021 Vyhodnoceno jako nová 
žádost – rozhodnutí o 
odmítnutí 
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372 x 8.4.2021 Sdělení ke stížnosti 

 
 
Tímto považujeme Vaše stížnosti z loňského i letošního roku za vyřízené. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 

 

Přílohy (12) – dle textu 


