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VÝZVA k upřesnění žádosti o poskytnutí informace 
 
Dne 25. listopadu 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (InfZ), evidovanou pod č.j. MZDR 34809/2022-1/MIN/KAN. 
 
Předmětným podáním jste požádal o vyjádření k případu pana Miloslava Šplíchala 
(https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12938-pan-splichal-vozickar.html). 
 
Předně mi dovolte uvést, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah 
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Předmětný zákon neslouží ke sdělování 
názoru povinného subjektu.  
 
Jakkoli je případ pana Šplíchala politováníhodný, nelze na základě pouhého jeho líčení 
dospět k závěru, že zdravotní péče nebyla lékaři Nemocnice Na Homolce poskytována  
na náležité odborné úrovni, a současně že takový postup byl hlavní a podstatnou příčinou 
jeho aktuálního stavu. Případ by bylo nutno prošetřit jak z pohledu medicínského, tak 
právního, k čemuž však MZ není kompetentní. Rovněž není kompetentní k ad hoc 
zajišťování zdravotních prostředků. 
 
Vzhledem k tomu, že není zřejmé, jaké konkrétní informace Vám mají být poskytnuty, 
vyzýváme Vás ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, k upřesnění Vaší žádosti, a to 
písemně na adresu: 
 
Ministerstvo zdravotnictví – odbor Kancelář ministra, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 
2 nebo na adresu: e-podatelny MZ:  mzcr@mzcr.cz či do datové schránky povinného 
subjektu. 

Sodales Solonis z.s 
Ulice bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
 
Vážený pan 
Jan Šinágl 
předseda 
 
 
Váš dopis ze dne 25. listopadu 2022 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
V Praze dne 29. listopadu 2022 

 

Č. j.: MZDR 34809/2022-3/MIN/KAN 

*MZDRX01MFDAF* 
MZDRX01MFDAF 

mailto:mzcr@mzcr.cz


 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministerstva 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
Po doručení doplňujících údajů vyřídíme Vaši žádost dle InfZ v zákonem stanovené lhůtě 
od data doručení doplnění žádosti. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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