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Váš dopis ze dne 11. května 2021

V Praze dne 15. 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

11. května 2021, evidovanou pod kterou jste

požádal o následující informace /cituji/: Může mi někdo vysvětlit, co to máte na tom

ministerstvu za bordel, že vydáváte mimořádní opatření, které posléze smete ze stolu

Nejvyšší správní soud? Co to tam u vás pracuje za diletanty. Jaké jste učinili opatření,

aby se nic podobného jako tento šlendrián nemohl opakovat. Dále, kdo byl potrestán

a jak za toto pochybení; Vám sděluji následující:

Předně je třeba podotknout, že vydávání opatření, jimiž se omezují jednotlivá základní

práva je po právní stránce i z hlediska nároků na odůvodnění mimořádně komplikovanou

problematikou, jež navíc nemá v moderních dějinách ČR v podobném rozsahu obdoby.

Orgán, který předmětná opatření vydává, musí pochopitelně proporcionálně zvažovat

rozsah omezení základních práv, jež se zcela pochopitelně dotýká řady občanů

na straně jedné a nutnost efektivního boje z epidemií COVID-19, která již občany ČR

stála desetitisíce životů. Zrušení rozhodnutí správním soudem je v právním státě

relativně běžnou skutečností, a pokud jde o Váš dotaz, jaká opatření ministerstvo přijalo,

aby se taková situace neopakovala, či snad dokonce k jakým sankcím přistoupilo, lze

pouze konstatovat, že ministerstvo respektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

a jeho závěry při své další práci zohlední. Nic více nic méně.
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Závěrem Vás opakovaně vyzýváme, abyste se napříště ve svých podáních zdržel

dehonestujících výroků a vulgarismů na adresu pracovníků ministerstva a dalších Vámi

permanentně užívaných invektiv vůči úředním osobám, které jsou obsaženy ve Vašich

četných podáních a zachoval ve svých písemných projevech alespoň elementární

slušnost. Zdůrazňujeme i fakt, že dle ustanovení § 62 odst. 2 správního řádu tomu, kdo

učiní hrubě urážlivé podání, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000, - Kč.
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