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Váš dopis ze dne 24. června 2021
V Praze dne

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

16. července 2021

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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
24. června 2021, evidovanou pod č.j.

kterou jste vznesl

následující dotazy:
a) Všechny informace, podle jakého právního předpisu ČR a EU bylo posuzováno
to, zda vakcíny proti SARS COV2 (COVID 19) splňují legislativní požadavky, aby
mohly býti takto označovány?
b) Všechny informace o tom, zda vakcíny schválené EMA splňují požadavky
legislativy na to, aby mohly býti v EU označovány za vakcíny pro

humánní

použití.
c) Všechny informace o smlouvách uzavřených s provozovateli rozhlasového
vysílání, televizního vysílání a internetových stránek v ČR, které byly uzavřeny za
účelem sdělení informací o vhodnosti a bezpečnosti očkování proti SARS COV2
(COVID 19). Tedy žádám texty všech smluv a dále informace o zaplaceném
plnění

ve

prospěch

jednotlivých

poskytovatelů

vysílacího

či

internetového

prostoru.
d) Převzalo Ministerstvo zdravotnictví právní odpovědnost za sdělování informací
o bezpečnosti a vhodnosti očkovaní vakcínami proti SARS COV2 (COVID 19)
prostřednictvím veřejně publikovaného sdělení. Tedy, žádám informace o tom,
zda Ministerstvo
způsobené

tím,

zdravotnictví nese

právní odpovědnost

že nechalo rozšiřovat

prostřednictvím

za škodu na

známých

zdraví

osobností

v

celoplošném vysílání informace, jen o bezpečnosti a vhodnosti očkování proti
SARS COV2 (COVID 19)?;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01

Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Ad a) a b)
V této části Vás odkazujeme na oficiální stránky EU: https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_cs

Ad c)
V této části Vás odkazujeme na Registr smluv: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznamprofilu-zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/417241

Ad d)
Ministerstvo zdravotnictví ČR má právní odpovědnost za úkony, které činí při výkonu své
působnosti.
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