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Váš dopis ze dne 29. ledna 2021

V Praze dne 15. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
29.

ledna

ve znění

2021,

pozdějších předpisů,

evidovanou

pod

doručené

Ministerstvu

zdravotnictví dne

č.j.

kterou

jste

požadoval dokument, ve kterém budou jasně označena tato data: „Jedněmi z nových
ohnisek by mohly být domovy seniorů.
protože z dat,

Je to i jakýsi apel zejména na zaměstnance,

která máme, vyplývá, že do

domovů seniorů

se onemocnění dostává

právě přes zaměstnance,“ popsal Blatný; Vám sděluji následující:

Předmětné

prohlášení

bylo

odbornými

konzultacemi

v

učiněno na

rámci

základě

komunikace

s

informací
odborníky

operativně
v

oboru

získaných

epidemiologie

a dalších oborů, a to pouze v ústní formě. S ohledem na definici informace v ustanovení
§ 3 odst. 3 InfZ (Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu

na

listině,

záznamu

uloženého

v

elektronické

podobě

nebo

záznamu

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního), je tak třeba uvést, že žádné "dokumenty
obsahující výše uvedená data", zaznamenané na nosiči, a splňující tak definiční znaky
informace, jež by bylo možno poskytnout, ministerstvo s ohledem na ústní formu předání
informací k dispozici nemá.

Závěrem lze konstatovat, že se ministerstvo pro úplnost ve věci Vaší žádosti obrátilo též
na

Ústav

zdravotnických

informací

a

statistiky,

přičemž
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(HM má

bylo

zjištěno,

že

ani

tento
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od ministerstva odlišný povinný subjekt takovými objektivně zaznamenanými a na nosiči
zaznamenanými daty nedisponuje.

S pozdravem
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