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V Praze 20. února 2018

Váš dopis ze dne: 5. 2. 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 5. února 2018, evidované pod č.j.: ve věci poskytnutí počtu

záštit, žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., Vám sděluji

následující:

K dotazu č. 1 - Zdali váš resort udělil v roce 2017 nějakou záštitu jménem ministra

(či záštitu ministerstva)?

a. pakliže ano, tak v jakém celkovém počtu byly v roce 2017 záštity uděleny?

V roce 2017 byly ministry zdravotnictví uděleny záštity v celkovém počtu 70.

b. pakliže byly uděleny záštity s finanční podporou, tak v jakém celkovém počtu

a v jaké celkové výší finančních prostředků?

V roce 2017 žádná udělená záštita ministra nebyla spojena s finanční podporou ze strany

Ministerstva zdravotnictví.

K dotazu č. 2 -Zdali existuje pro udělování záštit na vašem resortu rozpočet

pro záštity s finanční podporou? Pakliže ano, jaká celková výše byla alokována

pro tuto formu podpory v roce 2017?

Rozpočet neexistuje, v souvislosti s udělením záštity neplyne žadateli nárok na finanční

ani jiné hmotné požitky.

K dotazu č. 3 - Zdali existuje pro udělování záštit ministra či ministerstva nějaký

vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj.

faktické postupy při udělování záštit ministra či ministerstva, kterým se je třeba

na tomto resortu se řídit?
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Interní předpis pro udělování záštit nebyl nikdy na Ministerstvu zdravotnictví zpracován,

a to zejména z následujících důvodů. Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví je

v prvé řadě morální podporou konkrétnímu zdravotnickému projektu. Patří mezi čestné

pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky. Ministr zdravotnictví

může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými akcemi,

rozhodnutí vždy ie v jeho plné kompetenci, s ohledem na stanovenou strukturu konkrétní

akce, aktivní roli úřadu ministerstva a samozřejmě aktuálnost tématu.

a. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, žádám tímto taktéž o zaslání jeho

kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tutožádost.

viz vyjádření výše

K dotazu č. 4 - Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš rezort za uplynulý

rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím?

a. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí byl na vašem resortu vyřízen

v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Celkový počet žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb. byl v roce 2017 251.

b. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí byl na vašem resortu vyřízen

v režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí?

Celkový počet žádostí v roce 2017 podaných dle zákona č. 123/1998 Sb., byl 0.

"...zákon č. 123/1998 Sb., je právním předpisem náležejícím do působnosti

Ministerstva životního prostředí, jež je dle ustanovení §19 zákona č. 2/1969 Sb.

orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí a zabezpečuje a řídí

jednotný informační systém o životním prostředí."

c. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno kladně? - pro oba

dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit

Celkový počet kladně vyřízených žádostí - poskytnutím informace dle zákona

č. 106/1999 Sb. byl v roce 2017 167.

Celkový počet kladně vyřízených žádostí - poskytnutím informace dle zákona

č. 123/1998 Sb., viz odpověď na dotaz č. 4 b).

d. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno záporně, tedy

zamítavým způsobem a požadovaná informace nebyla vydána? - pro oba dva

zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo 45.

Celkový počet záporně vyřízených žádostí dle zákona č. 123/1998 Sb.: viz odpověď

na dotaz č. 4 b).
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e. V jakém celkovém počtu bylo podáno proti zamítavému rozhodnutí

o nevydání informace odvolání? - pro oba dva zákony, pokud byly použity,

tak prosím samostatně rozdělit.

Počet podaných rozkladů k rozhodnutí odmítnutí žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

bylo: 9.

Počet podaných rozkladů k rozhodnutí odmítnutí žádostí dle zákona č. 123/1998 Sb.

viz odpověď na dotaz č. 4 b).

f. Jaký celkový počet zamítavých rozhodnutí o neudělení informace bylo

žadatelem následně napadeno soudní cestou? - pro oba dva zákony, pokud

byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.

Žádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dle zákona č. 106/1999 Sb. nebylo v roce

2017 napadeno soudní cestou.

Ve vztahu k působnosti zákona č. 123/1998 Sb., viz odpověď na dotaz č. 4 b).

g. Kolika žádostem na základě svobodného přístupu k informacím byla

vypočtena před vydáním informace také úhrada nákladů? - pro oba dva

zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.

Počet žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., ke kterým byla předepsána

úhrada bylo 5.

Ve vztahu k působnosti zákona č. 123/1998 Sb., viz odpověď na dotaz č. 4 b).

h. Kolik žadatelů na základě vypočtení nákladů je následně skutečně zaplatilo

a informace žadateli byla za poplatek vydána? - pro oba dva zákony, pokud

byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.

Všem žadatelům byla po úhradě nákladů informace poskytnuta v plném rozsahu.

Ve vztahu k působnosti zákona č. 123/1998 Sb., viz odpověď na dotaz č. 4 b).

K dotazu č. 5 - Zdali existuje pro vyřizování žádostí o informace na základě výše

uvedených zákonů (106/1999 Sb., a 123/1998 Sb.) nějaký vnitřní předpis, (např.

směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy

při vyřizování těchto žádostí a kterým je třeba se na vašem resortu řídit?

a. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, žádám tímto taktéž o zaslání jeho

kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost.

b. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, a to samostatně pro každý

jednotlivý zákon, žádám tímto o zaslání jeho kompletního znění přílohou

v rámci odpovědi na tuto žádost.
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Na webových stránkách MZ jsou v rámci povinné zveřejněných informací k dispozici

informace k postupu podávání a vyřizování žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.,

včetně sazebníku úhrad - tyto dokumenty připojujeme v příloze.

V současné době je v rámci obligatorního připomínkového řízení Ministerstva zdravotnictví

projednáván návrh vnitřního předpisu - příkazu ministra a služebního předpisu státního

tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví k zásadám zajištění jednotného postupu

Ministerstva zdravotnictví v rámci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím. Účinnost tohoto vnitřního předpisu je po projednání

v poradě vedení ministerstva vázána na podpis ministra a státního tajemníka a následné

vydání, které je předpokládáno v průběhu měsíce března. Povinné informace budou

současně aktualizovány na webových stránkách MZ.

S pozdravem

Příloha: 1
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