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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 11. 5. 2021, evidované pod

ve věci: „Žádám tímto o poskytnutí informace o originálu mimořádného

opatření MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN. Žádám tímto o scan nebo odkaz na scan

originálu výše uvedeného opatření. Odůvodnění: Na veřejně přístupných webových

stránkách jsem nikde nenalezla výše uvedené opatření opatřené vlastnoručním

podpisem ministra zdravotnictví,“ Vám sdělujeme následující:

Veškerá publikovaná mimořádná opatření MZ na úřední desce jsou platná, a to i bez

ohledu na to, že na nich není zobrazen podpis.

Všechny dokumenty, kterými ministerstvo právně jedná, tedy i Vámi uvedené mimořádné

opatření evidované pod č.j. MZDR 20041/2021-1/MIN/KAN, jsou podepisovány

oprávněnou úřední osobou – ministrem zdravotnictví, a to v analogové podobě, tzn. jsou

opatřeny jeho vlastnoručním podpisem a úředním razítkem a jsou součástí spisové

dokumentace
1

vedené v systému spisové služby Ministerstva zdravotnictví. Na úřední

1 Do spisu mají právo nahlížet dle § 38 odst. 1 správního řádu účastníci řízení.
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desce jsou pak publikovány stejnopisy těchto dokumentů v archivním formátu, kdy

vlastnoruční podpis je nahrazen doložkou „vlastní rukou" nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení

oprávněné úřední osoby.

Tento postup byl zvolen z toho důvodu, že mimořádná opatření zpravidla obsahují

webové odkazy, které tak zůstávají v archivním formátu dokumentu veřejnosti

zpřístupněny.

V případě provedení autorizované konverze dokumentu z moci úřední pro výkon vlastní

působnosti na konverzním pracovišti, které je součástí podatelny (změna formátu

dokumentu z analogového originálu na digitální originál dle § 24 odst. 4 zákona

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění

pozdějších předpisů), se uvedené odkazy znepřístupní a nelze veřejností využít přímého

linku.
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