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Váš dopis ze dne 13. června 2021

V Praze dne 17. června 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o odložení žádosti o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 13. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o následující informace:

1)Jak je možné získat vízum z Ruské Federace do České republiky pro babičku,

která chce přijet navštívit svého vnuka, kterému jsou 2 roky. Babička má Ruské

občanství

a trvale žije v Ruské federaci. Vnuk má Ruské a České občanství a trvale žije

v České republice.

2)Jak je možné že Česká republika již déle než rok NEUMOŽŇUJE babičce

navštívit svého 2letého vnuka, který trvale žije v České republice.

3)Jestli si Česká republika uvědomuje že její současná protiepidemická opatření

hrubě porušují základní lidské právo babičky navštívit svého vnuka a strávit s ním

čas dospívání.

4)Jak je možné udělat pozvání pro babičku, když Česká republika pozvání

nevydává?

5) Jak je možné, že Český konzulát v Rusku babičce oznámil, že žádné doklady

k vyřízení žádosti o udělení víza ani nepřijme?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Informacemi o vízech a o cestování obecně disponuje subjekt od MZ odlišný, a to

Ministerstvo zahraničních věcí -

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rusko/cestovani/index.html

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.

ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví,
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zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé

řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými

látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních

léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické

techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický

informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků

a účinných látek na trh.

Vaši žádost tedy nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se

požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

Zároveň doplňuji, že cestování bylo a je, s ohledem na aktuální situaci omezeno, dle

platných opatření, avšak pravidelně jsou podmínky vstupu do ČR zveřejňovány

na webových stránkách MZ: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-

nakazy/ a Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_roz

cestnik_informaci_k_cestovani.html.

Závěrem mi dovolte Vás upozornit, že v případě požadavku informace v souladu se

z.č. 106/1999 Sb. je nutné uvést v žádosti i datum narození žadatele.

S pozdravem

Eleklrumrk;

2


