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V Praze 17. května 2019

Váš dopis ze dne 6. května 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 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 6. května 2019, evidované pod ve věci dotazů:

1) Uvažuje se o zavedení výsluh pro zdravotní sestry ve směnných provozech?

2) Novela, které vyhlášky nebo zákona by zavedení výsluh zdravotních sester řešila?

3) Jaké jsou fáze legislativního procesu, který by případně vedl až k příslušné novele,

včetně přibližných časových lhůt? Mám na mysli fáze od prvotního zadání od Vlády

(ministra) přes paragrafovaný návrh vyhlášky až po schválení a publikaci.

4) Vjaké fázi se momentálně zavedení výsluh nachází?

5) Z jakého důvodu mně nikdo neodpověděl na mailový dotaz ze dne 9. 9. 2018, viz

příloha?

6) Jaká je statistika zodpovídání dotazů mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.? Mám na

mysli, jaké procento z celkem přijatých dotazů zůstane bez odpovědi.

Vám sděluji následující:

Ad

Ano.

dotaz č. 1)

Ad dotaz č. 2)

Není určeno. Ministerstvo zdravotnictví hledá právní formu realizace, zdroje na pokrytí,

a to ve spolupráci s Ministerstvem financí.
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Ad dotaz č. 3)

Standardní legislativní forma

Ad dotaz č. 4)

V rámci konzultací s relevantními rezorty.

Ad dotaz č. 5)

Nespadá pod informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ad dotaz č. 6)

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje statistikou spisové dokumentace, je vyřizováno

ve standardních lhůtách dle charakteru dané problematiky.

S pozdravem
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