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Váš dopis ze dne 4. prosince 2020

V Praze dne 21. prosince 2020

Odpověď na žádost o informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 4. prosince 2020, evidovaným pod č.

jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, jste požádal o následující informace:

1. Který konkrétní úředník je zodpovědný za webovou stránku provozovanou

Ministerstvem zdravotnictví na internetovém odkazu:

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

2. Který konkrétní úředník je zodpovědný za poslední odrážku, konkrétně tuto:

"Známé osobnosti často propagují dezinformace Výrazně se projevil trend, který

můžeme pozorovat po většinu trvání pandemie, a to přebírání výrazných výroků

a silných prohlášení veřejně známých osobností a odborníků dezinformačními

weby, které je používají pro podporu jimi propagovaných dezinformací

a konspiračních teorií. V poslední době k tomu došlo například s výstupy Václava

Klause a imunologa Jiřího Berana."

3. Splňuje dnes, tj. 4.12.2020 zveřejnění dvou jmen občanů České republiky

všechny zákonné normy a neodporuje dobrým mravům?

V této souvislosti Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Po technické i obsahové stránce jsou za tuto webovou stránku zodpovědní pracovníci

Ministerstva zdravotnictví ČR. Webová stránka nemá jednoho stálého správce ani jednoho

konkrétního programátora nebo grafika. Jde o produkt vytvořený Ministerstvem

zdravotnictví pro potřeby informování veřejnosti. Webové stránky zabezpečuje tiskový

odbor ministerstva.
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K otázce č. 2

Po obsahové stránce jsou za tuto poslední odrážku uváděné webové stránky zodpovědní

pracovníci Ministerstva zdravotnictví ČR. Webová stránka nemá jednoho stálého správce.

Jde o produkt vytvořený Ministerstvem zdravotnictví pro potřeby informování veřejnosti.

K otázce č. 3

Veškeré informace uveřejňované v sekci „Dezinformace o covid-19“ pocházejí ze zdrojů,

které jsou na této webové stránce uvedeny, tedy od společnosti Semantic Visions

a Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR. Oba tyto subjekty

veškeré informace, které následně postupují Ministerstvu zdravotnictví, čerpají z veřejně

dostupných zdrojů a z médií.

Ministerstvo zdravotnictví pak ve smyslu potřeby boje s dezinformacemi tyto informace na

uváděné webové stránce zveřejňuje a vysvětluje. Ministerstvo se je snaží dezinformace

uveřejňované v mediálním prostoru průběžně vyvracet, a to jak prostřednictvím mediálních

výstupů, tak na webu koronavirus.mzcr.cz. Na základě analýz výše uvedených dvou

subjektů MZ upozorňuje pouze na to, že výroky a silná prohlášení veřejně známých

osobností a odborníků jsou využívány dezinformačními weby, které je používají

na podporu jimi propagovaných dezinformací a konspiračních teorií. Uvedené bylo výčtem

nejčastějších dezinformačních článků, které využívaly právě výroky dvou známých jmen

k podpoře šíření nepravdivých informací. Přebírání výroků známých osobností a

odborníků dezinformačními weby se stalo trendem a záměrem Ministerstva zdravotnictví

bylo ukázat občanům, že právě dezinformační weby veřejně známe osobnosti tímto

zneužívají.

S pozdravem
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