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V Praze 16. září 2019

Váš dopis ze dne 21. srpna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 106/1999 Sb.“),

doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) dne 21. srpna 2019,

evidované pod u níž byla sdělením

ze dne 5. září 2019, evidovaným lhůta k poskytnutí

informace prodloužena o 10 dní, ve věci poskytnutí:

1) programu jednání a zápisu o průběhu jednání Akreditační komise Vnitřního lékařství

konané dne 18. 6. 2019,

2) programu jednání a zápisu o průběhu jednání Akreditační komise Neurologie konané

dne 20. 6. 2019,

3) stanoviska členů výše uvedených komisí v elektronické podobě, která byla jednotlivými

členy zaslána předsedovi a tajemníkovi uvedených komisí, týkající se projednávaných

žádostí o udělení akreditace základního kmene interního

a neurologického.

Vám sděluji následující:

Přílohou tohoto dopisu zasíláme zápis ze zasedání Akreditační komise pro obor

specializačního vzdělávání neurologie ze dne 20. června 2019 a zápis ze zasedání

Akreditační komise oboru vnitřní lékařství ze dne 18. června 2019, jejichž součástí je též

Vámi požadovaný program těchto jednání. Z důvodu ochrany osobních údajů byly osobní

údaje fyzických osob uvedené na str. 5 zápisu ze zasedání Akreditační komise oboru

vnitřní lékařství anonymizovány.
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K bodu 3) Vaší žádosti Vám sdělujeme, že jednotliví členové výše uvedených

akreditačních komisí předsedovi ani tajemníkovi těchto komisí svá písemná stanoviska

nezasílali, jelikož jednotlivé žádosti byly projednány ústně v rámci zasedání těchto komisí.

Ministerstvo tudíž Vámi požadovanými stanovisky jednotlivých členů akreditačních komisí

nedisponuje.

Nad rámec výše uvedeného Vám zasíláme stanovisko Akreditační komise Neurologie

(datum zasedání 20. června 2019) a stanovisko Akreditační komise vnitřní lékařství

(datum zasedání 18. června 2019), jejichž závěry jsou Vám nicméně již známy s ohledem

na Vaše nahlédnutí do příslušného správního spisu a seznámení se s jeho obsahem.

S pozdravem

Přílohy: (4)
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