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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle Š 14 odst. 5 písm. C) zák, č. 106/1999 Sb., 0

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotni ústav obdržel dne 19. května 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 su, o

svobodném
přístupu

k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IanKŮ, ve které žádáte 0:

a lm z' !Hmi/HIM a!! z' a IÍűMl/J'ÉÍ„Parky/miz' Mpx-man; ”fw/1 práVnÍI/J pri'tIpÍJ/Ž (l/l ne jen ,fake/I, milí/díky Pň'dPÍwi

kým' zlé/zídky? lékaři, aa .mé/70 pmímlu ig/fazň'/ vrobrzě, .pa/11 r zima' ?e/eyan/nz'r/J fér/Í /ěr/Jlo předán/7, Tj, m brání

UJÍűI/!HÍ „Mean-ke' WM,” “pm .tm/d, amą by /ěkař .tvé/70 ,Mám/a a new; správ/I Www/'t
Mikel yz'díl/ wlřetňl?

Vá mi požadované informace
nespadají do působnosti Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotní ústav

cllc ustanovení
š

2 odst. 1 Ian
ie, jako povinný subj ekt, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho

působností, která jc uvcdcna v souladu s § 86 zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví n 0

změn?- nčktcxých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů, ve sramru Státního zdravotního

ústavu.

S ohledem na výše uvedené se v souladu s í 14 ndsr, 5 písm. ) C Ian Vaše žádost odkládá.

Nad rámec výše uvedeného si Vás dovolujeme odkázat na Českou lékařskou komoru, která na svých

internetových s tránkách eviduj e Seznam právních předpisů týkajících se poskytování zdravotních služcb,

obecných právních předpisů se vztahem k výkonu lékařského povolání a Stavovské předpisy.
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