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Váš dopis ze dne 7. dubna 2021

Praha 7. května 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

7. dubna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o následující informace:

1. Kolik lidí zemřelo na Covid za působení pana Blatného na ministerstvu?

2. Dneska odešla i paní Baťhová(https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-blatnem-

skonci-take-hlavni-koordinatorka-pro-ockovani-149715) jaké měla kvalifikační

předpoklady pro svou funkci? jaké manažerské, epidemické a vakcinologické?

3. chci seznam lidí spadajících pod zákon o státní službu (jméno,příjmení,pracovní

zařazení), kteří opustili ministerstvo nebo změnili pracovní pozici za tragického

působení pana Blatného ve funkci

4. Včera pan Blatný řekl "Znovu podotýkám a chci uklidnit všechny naše

spoluobčany, že i toto posunutí je naprosto bezpečné. I lidé, kteří jsou takto

očkováni nebo budou takto očkováni, tak se jim vůbec nijak nesníží validita nebo

efekt té vakcíny. A co je velmi dobrá zpráva, že se tím podaří první dávkou v

poměrně krátké době oočkovat o několik set tisíc lidí více, a tím pádem

zachráníme několik set životů. Takže je to něco, co je velmi prospěšné."

chci zaslat dokument, studii, podklad, zprávu, kterou pan Blatný citoval. V případě,

že mu to opět sdělil jakýsi tým na nějaké poradě, tak jména všech lidí (jméno,

příjmení, pracovní zařazení jeho členů) (myslím tím tu formulaci, co pravidelně

paní uvádí ve svých odpovědích dle 106/99 Sb.)

5. dneska řekl pan Blatný "pracoval jsem jen na základě své odbornosti"

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cekame-skonci-blatny-svolal-mimoradnou-

tiskovou-konferenci-40356202.... prosím o zaslání přesného popisu té odbornosti,

zda to byla jakási atestace, nebo nějaký certifikát nebo co pan Blatný uváděl;

Vám sděluji následující:
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Ad 1)

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. byl ministrem zdravotnictví od 29. října 2020 do 7. dubna

2021. Veřejně dostupná data o mortalitě v uvedené době viz https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19.

Ad 2)

má vysokoškolské – magisterské vzdělání. Od 1.7.2011 působí v

odboru mezinárodních věcí a Evropské unie MZ, s tím, že od 15.12.2014 působí jako

ředitelka uvedeného odboru.

Ad 3)

Za období od 29. října 2020 do 7. dubna 2021 je evidováno skončení služebního poměru

u devíti státních zaměstnanců, u tří státních zaměstnanců pak došlo ke změně služebního

poměru.

Ad 4)

Šlo o prezentovaný názor ministra zdravotnictví, přičemž podkladové informace pro zaujetí

takového stanoviska ministerstvo nemá k dispozici – nebyly mu ministrem předány.

K Vámi vznesenému požadavku lze konstatovat, že požadované informace není možné

poskytnout, neboť nesplňují dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. ((3)

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).

Lze tedy prohlásit, že tyto Vámi požadované informace neexistují.

Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet

(viz. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.). Právo na přístup k informacím

neslouží jako specifická forma k dožádání vysvětlení určitého postupu povinného subjektu.

Ad 5)

MZ takovou informací nedisponuje, jelikož není povinno ex post interpretovat prohlášení

politického charakteru učiněné svým bývalým představitelem.

S pozdravem


