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Váš dopis ze dne 6. března 2021

Praha 17. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.“), doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 6. března 2021, evidované pod

č. j.: ve věci dotazů:

1. v článku je uvedeno, že 3600 dávek vakcíny získal ředitel nemocnice na

základě dohody s Ústeckým krajem, prosím uveďte konkrétní osobu – Ústecký kraj

zastupuje hejtman, který je i koordinátorem podle krizového zákona? Rozhodl to

hejtman nebo pověřený koordinátor?

2. je tento postup v souladu se zákonem ohledně očkování proti covidu-19? Nebyl

porušen uvedený zákon?

3. dle mnou osobně ověřených a internetu dostupných informací – fotografií – není nijak

organizován pohyb před ani uvnitř očkovacího centra, lidé tam stojí bez rozestupů –

rizikové i zdravé osoby? Kdo je za organizaci odpovědný?

4. dle mnou osobně ověřených informací jsou očkovány i osoby mimo okres

Chomutov? Nedochází tím k porušení stávajících zákonů a nařízení?

5. dle mnou osobně ověřených informací jsou očkovány i mimo stávající nařízení,

osoby mladší 70 let, osoby nepracující ve vybraných profesích? nedochází tím

k porušení stávajících zákonů a nařízení?

6. operátorky údajně vyzývaly občany, aby přišli i s rodinnými příslušníky? Nedochází

tím k porušení stávajících zákonů a nařízení?
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7. proč nebyly přednostně očkovány osoby registrované v systému? nedochází tím

k porušení stávajících zákonů a nařízení?

8. ke stejnému porušování stávajících zákonů a nařízení dochází v nemocnici již

od minulého týdne, je to pravda?

Vám sdělujeme následující:

Vaše žádost je výhradně dotazem na názor Ministerstva zdravotnictví, přičemž

na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu zákona č.

106/1999 Sb. nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést:

Ad dotaz č. 1)

Seznam krajských koordinátorů - https://www.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2021/03/Seznam-krajsk%C3%BDch-koordin%C3%A1tor%C5%AF-

o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD.pdf ; Rozdělování v rámci krajů je zcela v souladu s

očkovací strategií a metodickým pokynem. Neočkuje se pouze v dodacích místech, ale v

rámci dalších očkovaích míst. I tato místa však musí dodržovat očkovací strategii,

očkování prioritních skupin, atd.

Ad dotaz č. 2)

V zákoně toto uvedené není.

Ad dotaz č. 3)

Jednotlivá očkovací místa.

Ad dotaz č. 4)

To ničemu nevadí. Není povinnost očkovat pouze osoby v daném okrese. Hranice

okresu lze překračovat z důvodu čerpání zdravotní péče, což očkování je.

Ad dotaz č. 5)

Prioritní skupiny nejsou stanoveny zákonem, nicméně došlo k porušení pravidel

stanovených Metodickým pokynem.

Ad dotaz č. 6)

Prioritní skupiny nejsou stanoveny zákonem, nicméně došlo k porušení pravidel

stanovených Metodickým pokynem.

Ad dotaz č. 7)

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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Prioritní skupiny nejsou stanoveny zákonem, nicméně došlo k porušení pravidel

stanovených Metodickým pokynem.

Ad dotaz č. 8)

Viz odpovědi výše.

S pozdravem


