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Váš dopis ze dne 22. ledna 2021

Praha, 9. 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

22. ledna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požadoval

dokument nebo konkrétní data, ze kterých pan ministr čerpal v souvislosti s Vámi uvedeným „Pan

předseda Fiala hovořil o tom, že se píše, že jsme na tom špatně, že jsme na tom hůře než jiné

země. V tom máte, pane předsedo, pravdu, ono se to opravdu píše, já jenom upozorňuji na to, co

víme všichni, že v poslední době se nám tady rozmohl takový ošklivý, nepěkná věc, že to, co se

píše, tak často není pravda. Takže jenom konkrétní data k očkování v České republice.

V současné době 1,5 % proočkované populace, je to více než 150 tisíc očkovaných, například,

protože ta evropská srovnání jsou často zpětně, tak k 16. 11. například v sousedním Rakousku

proočkováno 87 tisíc, v České republice v tentýž den přes 100 tisíc. Takže jsme na tom

srovnatelně, nejsme ani úplně na špici, nejsme ani úplně dole a jsou k dispozici data, která

srovnávají podobně i testování, srovnávají podobně i další, takže já jenom upozorňuji na to,

abychom zbytečně k sobě nebyli kritičtí. Česká republika na tom není špatně a není to proto, že si

to já přeji nebo že to říkám, ale že jsou to data, kterým se dá věřit. Je ale pravda, že existuje

spousta dat, která se za důvěryhodná vydávají, ale pravdou bohužel nejsou.“

(https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/080schuz/s080017.htm); Vám sděluji následující:

Pan ministr čerpal z informací (ústních nikoli písemných) operativně získaných v rámci pracovních

jednání k aktuální epidemiologické situaci, která se konají na denní bázi. Vámi požadované

dokumenty či konkrétní data, ze kterých ministr při pronesení Vámi uvedeného výroku vycházel,

ministerstvo tak nemá k dispozici a tudíž je poskytnout v písemné podobě není možné.
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