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Váš dopis ze dne 22. dubna 2020

V Praze dne 6. května 2020

Sdělení 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. dubna 2020, ve věci žádosti

o poskytnutí informace na základě výše uvedeného zákona, kolik je na území Zlínského

kraje nakažených nemocí COVID-19 ke dni 21.04.2020 s rozdělením po jednotlivých

městech a obcích ve Zlínském kraji, Vám sděluji následující:

Požadovanými informacemi Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, nadto poskytnutí

takové informace (a její následné zveřejnění a případné nakládání s ní) by s ohledem

na aktuální nouzový stav, epidemiologickou situaci i atmosféru ve společnosti bylo reálně

způsobilé ohrozit účinnost stávajících bezpečnostních opatření pro účel ochrany veřejného

zdraví a veřejného pořádku. Z důvodu zamezení stigmatizace a následného sociálního

vyloučení a veřejného nátlaku na osoby nakažené nemocí COVID-19 a tudíž z důvodu

zajištění veřejného pořádku, jsou poskytována pouze data do úrovně okresů.

Připomenout je třeba v této souvislosti čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle

kterého je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Omezena může být jen

v případech stanovených zákonem. Podle čl. 10 odst. 2 Listiny má každý právo na

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. V daném

případě se dostává do kolize s těmito základními právy zaručené právo na informace

normované čl. 17 odst. 1 Listiny. Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
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a ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života však dle

právního názoru ministerstva převažuje nad právem na informace.

Dovolte, abychom Vás odkázali na data zveřejňovaná a pravidelně aktualizovaná na webu

ministerstva: www.mzcr.cz, resp. https://koronavirus.mzcr.cz/, či https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19, kde lze nalézt souhrn aktuálních dat k uvedenému

onemocnění, a to včetně přehledu prokázané nákazy podle regionu. Uvedené informace

jednak nevedou ke shora uvedeným negativním důsledkům, jednak veřejnosti poskytují

dostatečná statistická data vztahující se k onemocnění příslušném regionu.

S pozdravem
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