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V Praze dne 2. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. ledna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) Vaši žádost

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

evidovanou pod č.j. kterou jste požádala

o zodpovězení následujících otázek:

1) Na základě čeho jsou tedy vydávána všechna omezující opatření ze strany MZ

(roušky, rozestupy...), a požadován Nouzový stav ze strany ministra Blatného

jako mluvčího MZ, pokud MZ nemá ve své působnosti informace o viru SARS-

COV-2 způsobující nemoc COVID-19 na našem území?

2) Na základě čeho jsou tedy zavřené školy, případně se děti musí při výuce

mučit v rouškách?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Pokud jde o Vaše dotazy, "na základě čeho jsou vydávána všechna omezující opatření

ze strany MZ (roušky, rozestupy...), a požadován nouzový stav ze strany ministra

Blatného (...) pokud MZ nemá ve své působnosti informace o viru SARS-COV-2

způsobující nemoc COVID-19 na našem území a na základě čeho jsou tedy zavřené

školy, případně se děti musí při výuce mučit v rouškách" Vám sděluji, že předmětná

opatření jsou přijímána na základě všeobecně známé příčinné souvislosti mezi

působením viru SARS-CoV-2 a rozvojem onemocnění označovaného jako COVID-19.

Tato skutečnost je v současnosti již celosvětově akceptovanou notorietou, ze které
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vychází při konstrukci jednotlivých protiepidemických opatření či vývoji vakcíny proti

tomuto patogenu celý civilizovaný svět.

Závěrem však pro úplnost doplňuji, že důvodem absence požadovaných detailních

vědeckých informací, o něž jste žádala ve své předchozí žádosti, v dispoziční sféře

ministerstva, je logický fakt, že toliko ministerstvo je orgánem státní správy, nikoli

vědeckou institucí zabývající se systematickou badatelskou činností v oboru virologie.

S pozdravem


