file_0.jpg


file_1.wmf



file_2.jpg


file_3.wmf


2
file_4.jpg


file_5.wmf



file_6.jpg


file_7.wmf


Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.czfile_8.jpg


file_9.wmf





Vážený pan

Váš dopis ze dne 5. ledna 2022

	                     

V Praze dne 24. ledna 2022

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
5. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR -1/MIN/KAN, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy:
1) Zda byla objednána vakcína Valneva?
la) Pokud ano, v jakém množství?
lb) Pokud nikoliv, jaký byl důvod neobjednání?
2) Zda je odpovědným osobám na ministerstvu známa studie Wennerova institutu Stockholmské univerzity o vlivu hrotového proteinu na blokování mechanismu opravy DNA a tím jeho karcinogenity. https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm
3) Zda je odpovědným osobám na ministerstvu znám výsledek zkoumání dopadu opravného mechanismu in vitro provedený Národním institutem pro výzkum rakoviny ve Fredericku- USA. https://www.mdpi.eom/1999-4915/14/l/12
4) Zdaje na základě informací poskytnutých v bodech 2) a 3) administrace vakcín indukujících v organismu tvorbu hrotového proteinu nebo obsahujících hrotový protein postup lege artis.
5) Zda je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat, aby si zaměstnanci přinášeli/zakupovali vlastní antigenní testy? Pro úplnost uvádím, že toto se děje v mém zaměstnání od listopadu 2021.
6) Zda je zaměstnavatel oprávněn separovat při testování, kdy se povinně testují všichni očkovaní i neočkovaní, výhradně od neočkovaných přinesení/zakoupení
vlastního testu. Toto je avizováno v mém zaměstnání - viz. příloha 1. tohoto podání.
zaměstnanci
7) Zda lze získat výjimku na cestu za očkováním do Srbska - po přidělení termínu očkování nelze skloubit získání PCR testu potřebného k vycestování z ČR v dostatečně krátké době, aby se tento termín stihnul. Zatím se o toto stále snažím již od 17.7.2021. viz.příloha 2.

uvádíme následující:

Ad 1)
Česká republika se na základě rozhodnutí minulého vedení Ministerstva zdravotnictví (dle doporučení Klinické skupiny CŘT MZ) nepřipojila k nákupu předmětné vakcíny. Očkovací látka bude v případě, že bude o ni zájem, dodána do České republiky cca v květnu/červnu 2022. Smlouva s tímto výrobcem byla uzavřena až jako poslední. Objemem se jedná o relativně nejmenší množství dodané vakcíny.

Ad 2), Ad 3), Ad 4)
Informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb., rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Informace požadované v předmětných dotazech výše uvedenou zákonnou definici nesplňují.
Současně bychom Vás rádi ujistili, že odborníci spolupracující s Ministerstvem zdravotnictví sledují aktuální odborná stanoviska WHO, CDC, ACDC a další.

Ad 5, Ad 6)
Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 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 ve výše uvedených bodech tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. 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. 
Nad rámec výše uvedeného Vám sděluji, že Mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví žádnou takovouto povinnost vůči zaměstnancům (nakupování vlastních testů) neukládají, stejně tak jako separování zaměstnanců při testování.

Ad 7)
Ministerstvo zdravotnictví, potažmo Česká republika neupravuje podmínky vstupu svých občanů na území jiného státu.  




S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


