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Váš dopis z 1. dubna 2021

Praha 26. dubna 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, doručené Ministerstvu

zdravotnictví dne 1. dubna, evidované pod č. j.: ve věci

žádosti o poskytnutí "podkladu, ze kterého pan ministr vycházel a konkrétní

studie/podkladu/dokumentu/dat, který potvrzuje pravost tvrzení pana ministra uvedené

například zde: „Lidé, kteří se neumí chovat ani ve svém městě, se tak rozjedou po celé

zemi a budou tam dělat to samé,“ (...) Stalo by se to, co se stalo v zimě ve Špindlu. Mám

z toho obavu na základě informací od epidemiologů – ne proto, že bych těm lidem něco

nepřál. Když to lidé nebudou dodržovat, tak možná 12. dubna otevřeme školy tak na

týden (...)", Vám sdělujeme následující:

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací 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.

V daném případě žádný podklad, studie ani dokument, jenž by měl exaktní oporou pro

shora uvedený výrok ministra zdravotnictví, neexistuje, a nelze jej tudíž logicky

poskytnout. Důvodem je zcela pochopitelný fakt, že ministr zdravotnictví nevycházel při

formulaci předmětného výroku z žádných exaktních dat či objektivně zaznamenané

informace charakteru studie, a vyslovil pouze svoji obavu nad možným dalším vývojem
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epidemiologické situace v případě nedodržování jednotlivých opatření. Stejně tak je jistě

pochopitelné, že zdaleka nikoli pro každé prohlášení představitele správního úřadu musí

nezbytně existovat objektivně zaznamená vědecká studie, o kterou ten, který politik svůj

názor opírá.

S pozdravem


