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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 

V reakci na Vaši žádost o informaci ze dne 14. července 2021, která byla Ministerstvem zdravotnictví (MZ) evidována pod č.j., kterou jste požádal o následující informace:
Zpřístupnění seznamu všech udělených výjimek ze zákazu akcí na základě protiepidemiologických opatření od 1. ledna 2021. Týká se to uděleních výjimek na konání všech kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcií a všech jiných nespecifikovaných, zároveň vás žádám o vyznačení akcí, které dostaly i povolení 
na diváky a které jen na konání. Spolu se seznamem žádám zpřístupnit i všechny odůvodnění udělení výjimek a vyznačit, které z nich udělila Hlavní hygienička ČR 
a které udělily jiné osoby spolu s jejich jmenováním.
Zpřístupnění seznamu všech zamítnutých žádostí o výjimky ze zákazu akcí na základě protiepidemiologických opatření od 1. ledna 2021. Týká se to zamítnutých žádosti o výjimky na konání všech kulturních akcí, společenských akcí, sportovních akcií a všech jiných nespecifikovaných.
Vám sděluji následující:

MZ nedisponuje uceleným strukturovaným seznamem jednotlivých akcí, pro níž byly stanoveny v souladu s platnými mimořádnými opatřeními „Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání významných akcí“ (nejde o povolení výjimky 
ze strany MZ, jak ve Vašem podání uvádíte).

Evidence žádostí je prováděna prostřednictví elektronického systému spisové služby MZ v souladu s pravidly výkonu spisové služby MZ. Vzhledem k tomu, že se jedná o běžné dokumenty, jejich o obsah, ani případná související dokumentace není evidována ministerstvem ve Vámi požadované struktuře. V elektronickém systému spisové služby MZ jsou žádosti vedeny jako běžná dokumentace a není možné je z uvedených důvodů jednoduchým způsobem vyselektovat. Vyřizování uvedených žádostí nepodléhá režimu správních řízení. 

V daném případě by tak nezbylo než systematicky manuálně prostudovat několik tisíc dokumentů doručených odboru ochrany veřejného zdraví MZ, do jehož věcné působnosti daná problematika náleží, a Vámi požadované informace tak nově vytvořit. V tomto smyslu je třeba s politováním konstatovat, že k takovému účelu v současnosti MZ nedisponuje dostatečnou personální kapacitou, když ta je zcela vytížena řešením agend epidemie COVID-19 způsobem, který nemá v historii úřadu obdoby. 
Ve stejné věci je nutno rovněž upozornit, že MZ k takovému vytváření není dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinno (informační povinnost se nevztahuje na vytváření nových informací).

Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání významných akcí byly stanovovány v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními hlavní hygieničkou ČR, a to na základě doručených žádostí, a ve spolupráci s dalšími povinnými subjekty, jakými jsou např. Národní sportovní agentura (NSA), případně Ministerstvo kultury a další – dle věcného obsahu žádosti.

S ohledem na výše uvedené přesný počet žádostí tak není možné z evidence spisové služby zjistit.

Závěrem uvádíme, že pokud by byl vznesen dotaz na žádost podanou konkrétním subjektem, bylo by možno požadovanou informaci ve vztahu k této osobě poskytnout (pochopitelně s výjimkou zdůvodnění, jak je uvedeno výše). 

S pozdravem



Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kanceláře ministra
podepsáno elektronicky

