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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, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

29. ledna 2021, evidovanou pod č.j. kde uvádíte:

"V dnešní https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-si-kampan-na-tiktoku-pochvaluje-

mladi-pry-pouci-rodice-a-prarodice-

40349425#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id

=1VoQ5Pi3P1w-

202101291610&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz pan mnohonásobně ze lží a neznalostí usvědčený

ministr sdělil, že kampaň na Tiktoku "ten zásah mediální je obrovský, to jsou desítky

a stovky tisíc sledujících", Vám sděluji následující:

K Vaší žádosti o poskytnutí "podkladu, ze kterého ministr zdravotnictví vycházel, když

uvedl: "ten zásah mediální je obrovský, to jsou desítky a stovky tisíc sledujících

viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-si-kampan-na-tiktoku-pochvaluje-mladi-

pry-pouci-rodice-a-prarodice-

40349425#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id

=1VoQ5Pi3P1w-

202101291610&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz" , tj. otázky č. 1 uvádíme, že předmětné

prohlášení bylo učiněno na základě informací operativně získaných konzultacemi v rámci

komunikace s odborníky v daném oboru, a to pouze v ústní formě. S ohledem na definici
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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 žádný "podklad", tedy obsah zaznamenaný na nosiči, splňující definiční znaky

informace, jež by bylo možno poskytnout, ministerstvo s ohledem na ústní formu předání

informací k dispozici nemá.

Co do otázky č. 2 Vaší žádosti si Vás dovoluji požádat o upřesnění, neboť není zřejmé,

co přesně žádáte.

S pozdravem
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