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Váš dopis ze dne 25. března 2021

Praha 31. března 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

25. března 2021, evidovanou pod č.j. ve věci

následujících dotazů:

1) Kdy byla provedena změna obsahu webu

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/ do podoby ke dni 24.3.2021?

2) V obsahu ke dni 24.3.2021 již není zmíněno: "jsou šířeny dezinformace o

takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat

nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody." Odstraněním textu ze

sekce o dezinformacích, lze usuzovat, že co není dezinformace, je pravda. Dále

dovozuji s ohledem na skutečnost zavádění "covid pasu" viz. např.informace z

webu České televize

17.3.2021 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3284850-evropska-komsie-predstavila-

covid-pas-umozni-snadnejsi-cestovani že tento "covid pas" či "vakcinační pas"

může být využíván k omezení lidských práv a svobod.

3) Žádám o sdělení příslušné právní normy, která zakazuje použití tzv. "covid

pasu" na body a) až c) níže:

a) omezení pohybu v rámci ČR mimo bydliště / obec / kraj?

b) omezení vstupu do objektů a budov, včetně budov úřadů a institucí státu?

Obecních, městských či krajských úřadů? Bank, pošty, restauračních zařízení,

sportovních zápasů apod?

c) omezení pohybu ve venkovním prostředí;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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K dotazu č. 1 uvádím, že obsah webových stránek ministerstva je aktualizován průběžně

na denní bázi.

V textu pod bodem č. 2 nebyly identifikovány žádné dotazy, proto se k němu ministerstvo

nevyjadřuje.

K dotazu č. 3 sděluji, že Vámi uváděný pojem „covid pas“ není ukotven v žádné právní

normě ČR.

S pozdravem


