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Váš dopis ze dne: 26. června 2021

V Praze 28. června 2021

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 26. 6. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „Zdali český stát podal dovolání k nejvyššímu belgickému soudu

v kauze Diag Human“, Vám sdělujeme následující:

Informace o dalším vývoji ve věci sporu s Diag Human byly uveřejněny, jako již dříve,

dne 14. 5. 2020 na stránkách MZ, a to v sekci Tiskové zprávy.

„Česká republika dosáhla v kauze Diag Human dalšího úspěchu. Rakouský zemský

soud ve Vídni, jako soud odvolací, zrušil výkon rozhodnutí, které ve věci rozhodčího

nálezu z roku 2008 vydal v loňském roce lucemburský soud. Společnost Diag Human se

toto lucemburské rozhodnutí snažila použít k exekuci proti majetku ČR v Rakousku

a Německu, kde se dokonce pokusila obstavit vzácný Rembrandtův obraz. Ani v jedné

z uvedených zemí neuspěla. Kromě toho musí společnost uhradit náklady na

odvolací řízení, které byly stanoveny soudem.

„Rozhodnutí rakouského soudu potvrzuje, že dosavadní odmítavý postoj České republiky

k nárokům společnosti Diag Human vždy byl a je zcela oprávněný,“ uvedl ministr
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zdravotnictví Adam Vojtěch. Rakouský odvolací soud vyhověl odvolacím námitkám ČR

a ve svém rozhodnutí uvádí, že rozhodnutí z Lucemburska, jehož exekuce v Rakousku

se společnost Diag Human domáhala, není vykonatelným rozhodnutím, protože toto

rozhodnutí zavazuje pouze banku v Lucembursku a týká se pouze možných aktiv

v Lucembursku.

Společnost Diag Human v minulých měsících opakovaně uváděla, že v podobě

lucemburského rozhodnutí má proti České republice nástroj, který může kdykoli a kdekoli

v Evropské unii vykonat. Ukazuje se, že to není pravda a obrana ČR je úspěšná. Po

vítězství před soudy ve Velké Británii, USA, Francii, Švýcarsku, Nizozemsku,

Lichtenštejnsku a Německu se tak v Rakousku jedná o další úspěch České republiky

v tomto sporu.“

Nad rámec výše uvedeného si dovolujeme uvést, že veřejnost je o vývoji pravidelně

informována prostřednictvím internetových stránek MZ. Rovněž je možné o informace

žádat Odbor komunikace s veřejností, který momentálně vede paní Ing. Gabriela

Štěpanyová, tisková mluvčí (tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz).

S pozdravem

anknunnk;
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