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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 4. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci: „Dotaz 1: V případě práce

na plný úvazek pro dodavatele nejmenovaného telekomunikačního operátora (pod

článkem VI. zmíněném ve zmíněném usnesení vlády) má dodat ono potvrzení dodavatel

nebo klient (telekomunikační operátor)?; Dotaz 2: Kdy dojde podle očkovacího plánu i na

kritickou infrastrukturu podle bodu VI. a bude pamatováno i na dodavatele pracující na

plný úvazek po boku kmenových zaměstnanců?; Dotaz č. 3: V minulých měsících

ministerstvo zdravotnictví a potažmo vláda opakovaně veřejně deklarovala, že do

všeobecné dostupnosti vakcín pro všechny nebude docházet k diskriminaci

neočkovaných, resp. zvýhodňování očkovaných. Avšak od dnešního dne nepotřebují

nastoupit do karantény při návratu z oranžových a červených zemí a nemusí se testovat

pro využití ode dnes otevřených služeb. Zřejmě mi něco uniklo a rád bych tedy věděl,

jakým způsobem se následující den jako ročník 1987 mohu zaregistrovat k očkování,

případně připojte kód k registraci do odpovědi na tuto zprávu? Vláda by jistě

neporučovala své sliby dané občanům,“ Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
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Ad 1: Dotaz je bezpředmětný, Vámi uvedené opatření není již platné. Je doporučeno

sledovat vládní COVID PORTÁL, kde jsou opatření pravidelně aktualizována dle

životních situací. Aktuálně platná protiepidemická opatření týkající se zahraničních cest

naleznete v záložce Zahraničí.

Ad 2: Kritická infrastruktura se průběžně očkuje – viz Metodický pokyn pro očkovací

kampaň (Plán provedení).

Ad 3: Vaše žádost je výhradně dotazem na budoucí rozhodnutí Ministerstva

zdravotnictví, přičemž na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných

subjektů v režimu InfZ nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného si dovoluji postoupit doporučený vzor žádosti o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., tak, aby byla Vaše případná budoucí žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb. byla plně v souladu s uvedenou normou. Není povinností a ani

v silách pracovníků povinného subjektu vyhledávat u nových žadatelů obligatorní údaje,

konkrétně adresu a/nebo datum narození (či rodné číslo). Tyto náležitosti jsou dle

zákona v žádosti obligatorní, a pokud nejsou v žádosti řádně uvedené, má povinný

subjekt právo je po žadateli vyžadovat.

S pozdravem

Příloha

1. Doporučený vzor žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

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

rozhodnutí a vytváření nových informací.


