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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 
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 8. září 2022, evidována pod č. j.: xxx, a která byla součástí Vaší 
stížnosti na odpověď MZ č.j. xxx, jste požádal o následující informace:  
 

• Na str. 7 a 8 výše citované stížnosti (pozn. stížnost je ze strany MZ řešena 
separátně), jste požádal o  

o citaci § 1 odst. 2 ve znění zaslaném komisi a komisí schváleném a  
o o uvedení verze ze sbírky zákonů. 

• Dále jste vznesl nový dotaz, který český úřad je ve smyslu zákonů odpovědným 
orgánem vůči komisi k oznamování změn technických přepisů. 

 
K Vaší žádosti uvádím: 
 
V reakci na Váš žádost: "Takže Vás budu žádat, abyste citovali § 1 odst. 2 ve znění 
zaslaném komisi a komisí schváleném a následně uvedli verzi ze sbírky zákonů." 
uvádíme, že předmětné notifikační ustanovení § 1 odst. 2 bylo do zákona 167/1998 Sb. 
doplněno novelou zákona, která byla provedena zákonem č. 273/2013 Sb. Notifikační 
ustanovení (ustanovení deklarující, že norma byla oznámena Komisi) nikdy předmětem 
samotné notifikace není a samo o sobě se neoznamuje. Je-li v normě obsaženo, 
znamená toliko vůli členského státu normu notifikovat a oznámit, což se děje 
v samostatném procesu, pro jehož provedení se Komisi k posouzení taková norma 
předkládá. Z výše uvedeného tedy plyne, že žádné dvě verze neexistují a neexistovaly, 
když toto ustanovení s ohledem na shora uvedené notifikováno nebylo. 
Ustanovení § 1 odst. 2 publikované ve sbírce zákonu zní následovně: „(2) Tento zákon byl 
oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.“. 
  
 
K dotazu "který český úřad je ve smyslu zákonů odpovědným orgánem vůči komisi  
k oznamování změn technických přepisů" mi dovolte uvést, že v této věci se jedná  
na národní úrovni o sdílenou odpovědnost každého z odpovědných resortů, a to vždy  
ve spolupráci s národním konkrétním místem, jehož roli v ČR vykonává ÚNMZ.  
Za identifikaci případných notifikačních ustanovení návrhů právních předpisů ale vždy 
primárně odpovídá příslušný resort v tomto případě MZ, které na ÚNMZ předává příslušný 
notifikační formulář k odeslání. 

 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


