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Odpověď
Ministerstva
zdravotnictví
na
žádost
o
informací
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 22. března 2020, evidované pod č. j.: MZDR 12779/2020-1/MIN/KAN, ve věci
1) Kolikrát v roce 2020 svolal ministr zdravotnictví Ústřední epidemiologickou komisi (dále
jen ÚEK). Data zasedání ÚEK v roce 2020.
2) Kolikrát v roce 2019 svolal ministr zdravotnictví ÚEK. Data zasedání ÚEK v roce 2019.
3) Kdo je zodpovědný za zajištění a dostupnost ochranných zdravotnických pomůcek pro
zdravotníky (konkrétní funkce, jména osob)
4) Kdo je zodpovědný za zajištění a dostupnost ochranných zdravotnických pomůcek pro
občany (respirátory, roušky, desinfekce) v souladu se zákony a Ústavou ČR (konkrétní
funkce, jména);
Vám sděluji následující:
K bodu č. 1:
V roce 2020 byla ÚEK k datu 3.dubna 2020 svolána celkem 4krát, a to v datech:
27. února 2020
11. března 2020
20. března 2020
2. dubna 2020
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K bodu č. 2:
V roce 2019 nebyla svolána ÚEK.

K bodům č. 3 a 4:
Výše uvedená agenda je v kompetenci jednotlivých útvarů, resp. týmů v rámci povinného
subjektu. Konkrétní jména, resp. funkce fyzických osob, jež prostřednictvím své žádosti
poptáváte, tudíž nelze poskytnout.
S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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