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V Praze 23. října 2018

Váš dopis ze dne 15. října 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 15. října 2018, evidované pod ve věci podaného

podnětu ke kontrole projektu reg. č. Cz.02.1.01V0.0/0.0/16_019/0000860 realizovaného na

základě Výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum (dále jen „podnět"). Konkrétně jde o podnět,

který byl do datové schránky Ministerstva zdravotnictví doručen dne 14. 9. 2018.

Žádáme o tyto informace:

a) informaci, zda byl náš podnět již projednán, případně kým

b) kdo má ověření informací obsažených v podnětu na starosti (jméno, pracovní zařazení)

c) informaci, jaká opatření byla z Vaší strany v souvislosti s podnětem dosud přijata.

Na Vaše podání, Vám sděluji následující:

Předmětný podnět byl zaslán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na vědomí

pak Ministerstvu zdravotnictví a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Ministerstvo zdravotnictví

jako poskytovatel dotace a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán

se dohodla na výměně informací o kontrolách, případně dalších úkonech, o kterých by

měla být druhá strana informována, v souvislosti s projekty ESIF.
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Ve věcí tohoto podnětu byl již navázán kontakt se zástupcem příslušného útvaru s tím, že

Ministerstvo zdravotnictví bude dále informováno o postupu Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy, jako řídícího orgánu, v této věci. Kontaktní osobou v této věci

za odbor evropských fondů a investičního rozvoje bude Mgr. Michaela Možná, vedoucí

oddělení kontroly a koordinace projektů.

S pozdravem
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