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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 2. září 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost  
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 požádala o informace o sociálně-právní ochraně dětí zejména 
ve věci zrušení ústavních zařízení pro děti do 3 let věku; konkrétně viz dále včetně 
odpovědí MZ: 
 
 

• Připravuje MZ metodiku určenou zařízením s doporučením týkající se 
transformace daných zařízení určených pro děti do 3 let věku?  

 
Ne, nepřipravuje. 
 
 

• Co MZ zařízením doporučuje – transformaci na zdravotní nebo sociální 
zařízení? Spolupracuje ve věci transformace zařízení pro děti do 3 let  
s MPSV? Co bude rozhodovat o tom, kam se dané zařízení transformuje?  

MZ spolupracuje v této věci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), věc ale 
spadá do kompetence právě MPSV, nikoli MZ. MZ není zřizovatelem těchto zařízení, proto 
není v jeho kompetenci činit v této věci jakákoli doporučení. Rovněž není v jeho 
kompetenci problematika transformace těchto zařízení a její případná kritéria.  

Vaši žádost z pohledu MZ nezbývá než v této části odložit, kdy 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. 

• Jak bude transformace probíhat?  

Otázka transformace není v kompetenci MZ viz výše – Vaši žádost z pohledu MZ nezbývá 
než v této části odložit, kdy 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. 

 
• Kam budou umístěny děti pobývající v těchto zařízeních? Kam budou 

umisťovány nově přijímané děti?  
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Otázka transformace těchto zařízení a umístění dětí včetně těch nově přijímaných do nich 
není v kompetenci MZ. Vaši žádost z pohledu MZ nezbývá než v této části odložit, kdy 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. 

 
• Navštívilo v poslední době MZ daná zařízení? Co pracovníci MZ v daných 

zařízeních zjišťovali? Jaké jsou výsledky šetření?  
 
Nenavštívilo, dotaz na to, co pracovníci MZ v daných zařízeních zjišťovali, je tak 
irelevantní. 

 
 

• Kolik je v současné době umístěno dětí v zařízeních?  

Problematika počtu dětí, věkového spektra a obsazenosti těchto zařízení není  
v kompetenci MZ. Vaši žádost z pohledu MZ nezbývá než v této části odložit, kdy 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. 

 
• Jsou v zařízeních určených pro děti do 3 let umístěny i starší děti? Jak 

případně bude MZ tento problém řešit?  

Pokud jde o první část dotazu, dle informací, jež má MZ k dispozici, lze odpovědět kladně, 
pokud jde o druhou část dotazu, je třeba konstatovat, že řešení tohoto stavu není  
v kompetenci MZ a tudíž, z pohledu MZ nezbývá než v této části dotaz odložit, kdy 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. 

 
• V minulosti zde byl návrh zákona na zřízení tzv. center komplexní péče, 

připravuje ministerstvo nějakou obdobu tohoto návrhu?  
  
Ne, nepřipravuje. 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


