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V Praze 25. ledna 2019
Váš dopis ze dne 16. ledna 2019

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 oposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb"),

doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") dne 16. ledna 2019,

evidované pod ve věci sdělení, zda již jsou známy

výsledky šetření a kontroly u VZP ohledně dané věci a zda byla přijata a jaká konkrétní

opatření ve vztahu k zabránění opakování dané situace. Rovněž žádám o poskytnutí kopií

dokumentů vztahujících se kjednání s VZP, jakož i kopie dokumentů o výsledku šetření a

kontrol ve VZP na základě podnětů jednotlivých rodičů včetně mé osoby. Dále žádám o

sdělení, jakým způsobem bylo reagováno ze strany VZPna otevřený dopis adresovaný

řediteli VZP ze dne 24. 9. 2018, který byl rovněž přílohou Vašehovyrozumění a předložení

případného dokumentu, jakým bylo ze strany VZP reagováno, Vám sděluji následující:

Úvodem je nutné podotknout, že ministerstvu nepřísluší posuzovat, ani nemá jakoukoliv

kompetenci ke kontrole hygienických podmínek v místě konání ozdravného pobytu,

jedná-li se o 3 zemi, ale pouze to, zda jsou finanční prostředky fondu prevence

vynakládány v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 551/1991 Sb.,

o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola zaměřená

na tuto skutečnost byla zahájena dne 23. listopadu 2018, kdy byly Všeobecné zdravotní

pojišťovně postupem podle zákona č. 255/2012 Sb.,

o kontrole (kontrolní řád), sděleny požadavky na předložení příslušných dokumentů

a sdělení podstatných informací. Kontrolní skupina ministerstva v současné době tyto
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podklady vyhodnocuje. Vzhledem k ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb.

přitom není možné poskytovat průběžné informace o stavu kontroly.

Ministerstvo v souladu se shora uvedeným, dopisem ze dne 24. září 2018, požádalo

Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR o vyjádření ke stížnosti rodičů dětí,

které se účastnily ozdravného pobytu. Tento připiš Vám byl zaslán přílohou dopisu

ze dne 8. října 2018. Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČRze dne 10. října 2018

Vám pro informaci zasílám přílohou. I vzhledem k tomu, že na jeho základě nebylo možné

zhodnotit všechny podstatné skutečnosti pro posouzení zákonnosti čerpání finančních

prostředků fondu prevence, zahájilo ministerstvo kontrolu tohoto programu (nikoliv pouze

jednotlivého turnusu).

S pozdravem

Příloha: (1)
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