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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
7. března 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které uvádíte, že požadujete od ministra zdravotnictví omluvu všem osobám, které se kriticky vyjadřovaly k údajným vládním lžím (jak uvádíte) a dle Vašeho názoru vědomému porušování ústavy a zákonů, a to v souvislosti se "akcí Covid", a to jak uvádíte "zjevně mezinárodně řízenou", konkrétně pak za výrok, že jsou "ruští trollové." V tomto směru odkazujete i na článek zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-respiratory-omikron-nemoc-ockovani.A220304_173256_domaci_mejt
Uvádíme následující:
Na tomto místě Vás ubezpečujeme, že ministr zdravotnictví, jakož i úřad ministerstva stojí za výroky prezentované v předmětném článku, když je mj. nyní již známou a bohužel smutnou skutečností, že česká dezinformační scéna zhusta pracovala a pracuje ve prospěch cizí mocnosti, v daném případě Ruské federace, a to jak stran štěpení společnosti ve věci COVID-19, strategie boje proti němu, vakcinaci a pod., tak stran aktuální ruské agrese na Ukrajině. Jak se přitom ukázalo, aktivitu dezinformátorů na dezinformačních webech ve vztahu k problematice COVID-19 vystřídal v souvislostí se situací na Ukrajině právně tento narativ, korespondující s rétorikou představitelů Ruské federace, přičemž jde mnohdy o tytéž autory. Tato fakta plynou nejen např. z řady textů na toto téma (viz např. zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-analytik-ruska-pata-kolona-chrli-dezinformace-k-ukrajine-a-cesko-prihlizi-189858), ale i z činnosti zpravodajských služeb. Tolik k tezi ministra zdravotnictví o tzv. "ruských trollech". 
Pokud jde o výrok Nejvyššího státního zástupce Stříže (když patrně narážíte na jeho prohlášení o tom, že veřejné projevy, které schvalují útok Ruské federace na Ukrajinu, mohou být za současných okolností posuzovány jako trestný čin, za který hrozí až tříleté vězení /viz např. zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-podpora-sefum-kremlu-muze-byt-trestny-cin-varuje-nejvyssi-zalobce-190612/), uvádíme, že se ministerstvo s tímto právním názorem ztotožňuje. 
Závěrem uvádíme, že Vaše konstatování, že epidemie COVID-19 je "mezinárodně řízená", je naprosto absurdní a Vaše závěrečná zmínka o eskalaci konfliktu na Ukrajině je nesrozumitelná a do značné míry inkoherentní. 
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