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Váš dopis ze dne 15. října 2020
V Praze dne 21. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 15. října 2020, evidované

kterou jste

požadovala odpovědi na následující dotazy:
1. co znamená dnes zveřejněná výzva ministra zdravotnictví:
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cr-se-za-den-nakazilo-pres9500-lidi-40339283#dop_ab_variant=429100&dop_req_id=w0t6d2lC2p8202010150936&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no
=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz,
v textu je uvedeno:ON-LINE: Prymula zveřejnil třívteřinovou výzvu - Důležitá výzva.
3 vteřiny. Ty má každý z vás. Prosím o tzv. retweet. pic.twitter.com/JL75ZRnHKK
— Roman Prymula (@profesorPrymula) October 15, 2020
2. Pokud je tato výzva důležitá pro občany ČR, proč není uvedena v úředním
jazyce tedy v češtině?
3. Proč se pro důležitá sdělení občanům používají způsoby, které nejsou dostupné
všem, nebo je řada starších – a tedy údajně nejohroženějších občanů - neumí
či z prosté technické nedostupnosti nemůže používat, nejsme přece všichni IT
specialisté?
4. Co nám vlastně pan ministr sděluje?,

Vám sděluji následující:
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K otázce č. 1:
Odkaz je uveden přímo v dotazu. Tří vteřinová výzva pana ministra zdravotnictví Romana
Prymuly je

vážně míněným

opatření, které

apelem

je nastaveno

na občany, aby

z důvodu

dodržovali

jedno ze

snížení potenciální možnosti

zásadních

nákazy

nemocí

COVID-19.

K otázce č. 2:
Výzva pro občany je ministrem zdravotnictví zveřejněna v českém jazyce.

K otázce č. 3:
Použití sociálních sítí, respektive tzv. nových médií, je pouze jednou z platforem, na které
pan ministr pravidelně s občany komunikuje. Jde navíc o nadstavbovou a doplňkovou,
nikoli základní, platformu pro ty občany a uživatele těchto sociálních médií, kteří ji chtějí
využít. Standardně samozřejmě pan ministr komunikuje skrze tradiční média, tedy televizi,
rozhlas a tisk, a to jak skrze ty veřejnoprávní, tak komerční. Dále jsou pravidelně vydávány
ministerstvem

zdravotnictví

tiskové

zprávy,

pořádány

tiskové

konference

a

veškeré

informace jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva nebo na
úřední

desce.

Veškerá

důležitá

sdělení

se

tedy

k občanům

dostávají

v naprosto

dostatečné míře.

K otázce č. 4:
Pan ministr na videu sděluje následující informaci: „Prosím vás všechny, zůstaňte doma.“

S pozdravem
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