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Žadatel:
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e-mail: a.vitaskova@seznam.cz
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Praha dne 20. 4. 2020
Č.j. 17/2020/4

Věc: Rozklad k Odpovědi Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáváme tímto Rozklad proti Odpovědi Ministerstva zdravotnictví k námi podané žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 22. 3. 2020 č.j. 12/2020/3 doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 22.
března 2020, evidované pod č.j.:MZDR 12779/2020-1/MIN/KAN.
Nesouhlasíme s Vaší odpovědi na náš dotaz uvedený pod bodem č. 3) Kdo je zodpovědný za zajištění
a dostupnost ochranných zdravotnických pomůcek pro zdravotníky (konkrétní funkce, jména osob) a
dotaz pod bodem 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).
Konkrétně, dotazovaný Ministerstvo zdravotnictví, ve své odpovědi uvedlo:
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.
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S Vaší odpovědi, kterou jste k těmto bodům uvedli, nesouhlasíme a požadujeme opakovaně podat
informaci, kdo má konkrétně předmětnou agendu v kompetenci, funkce a osoby, které tuto práci dle
pracovního zařazení vykonávají (v souladu s popisem pracovní náplně).
Je ve veřejném zájmu, abychom znali všechny atributy spojené s opatřeními boje proti pandemii,
které byly v této souvislosti provedeny vč. příslušné zodpovědnosti subjektů a pracovníků za tuto
oblast.
Žadatel proto v zákonné lhůtě podává rozklad proti „odpovědi MZ“ a žádá poskytnutí informace
v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Ing. Alena Vitásková v.r. – předsedkyně IAV
Institutu Aleny Vitáskové z.s.
Záhřebská 154/30
120 00 Praha 2

Vážený pán
Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví¨
Ministerstvo zdravotnictví
P.O. BOX 81
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
Sídlo: 120 00 Praha 2-Vinohrady, Záhřebská 154/30, Česká republika, sp.zn. L68 913 vedena u Městského
soudu v Praze IČ: 063 33 141, e-mail: institut@institut-av.eu, e-mail: a.vitaskova@seznam.cz ,
www.institut-av.eu, www.manifestiav.cz
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