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Váš dopis ze dne 23. prosince 2020

V Praze dne 13. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle

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

předpisů

Žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou Ministerstvu zdravotnictví dne

23. prosince 2020, evidované pod č. doplněnou

na základě výzvy dne 6. ledna 2021, jste požádala o informace k vyhlášce a souvislostí

z nich vyplývající pro očkované, konkrétně pak:

1) Kdo je prosím autorem, popř. i spoluautory vyhlášky k odškodnění následků

vzniklých po očkování?

2) Kde prosím vyhlášku odškodňující následky po očkování najdu-např. v kterém

odkaze na web. stránkách MZ?

3) Kde jsou prosím na vyhlášce uvedeny všechny zdroje odborného medicínského

poznání, o které se opírá?

4) Proč nebyly při tvorbě vyhlášky přizvány spolky např. Rozalio, organizace a

jednotlivci, kterým byla přislíbena účast nebo požádaly písemně o schůzku s

předstihem, či zajistily zdroje odborného medicínského poznání pro odškodnění ve

vyhlášce a požádaly o schůzku.

5) Jak byly prosím vyřešeny stížnosti pro nečinnost pana JUDr. Policara

6) Jakým způsobem MZ rekonstruuje vyhlášku odškodnění následků po očkování?

Z důvodů nezahrnutí následků doložených medicínskými, odbornými poznáními po

očkování-již aktuálně dostupnými, i těch, které byly doručeny na MZ v době

ministrování pana Prymuly, ne tedy těmi, které budou teprve vznikat;

Vám sděluji následující:

K otázkám č. 1, č. 2 a č. 3

Vámi citovaná vyhláška nebyla dosud vydána.

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

tez.” t: \št;
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K otázce č. 4

Ministerstvo zdravotnictví oslovilo všechny subjekty, které považovalo za relevantní.

K otázce č. 5

Pan náměstek JUDr. Policar Vám na Vaše podání dle dostupných informací odpověděl.

K otázce č. 6

V této části žádosti Vás prosíme o upřesnění Vašeho dotazu, není zřejmé na co přesně se

dotazujete.

S pozdravem

za Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

tel' w Vo;


