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Váš dopis ze dne 19. února 2020

V Praze dne 3. března 2020

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 19. února 2020, ve věci údajného

nabídkového programu na Facebooku pod názvem Český zdravotní portál, Vám sděluji

následující:

Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o existenci Vámi uvedeného programu

pod názvem Český zdravotní portál, respektive takovýto se zaměstnancům ministerstva

nepodařilo dohledat. Pokud máte na mysli „Český lékařský portál“, tomuto se věnoval

a varoval před ním již vloni server nasezdravotnictvi.cz, provozovaný Českou lékařskou

komorou https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/podvodnici-utoci-na-nahluchle-seniory-

zazracne-kapky-slibuji-vratit-sluch a je již v současné době nedostupný.

Vzhledem k tomu, že obecně nelze zabránit podvodným kampaním, doporučujeme

sledovat pouze verifikované webové stránky, tj. webové stránky Ministerstva zdravotnictví

či Státního zdravotního ústavu. V této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že s ohledem

na množství informací, které jsou veřejně prostřednictvím webových stránek občanům

k dispozici, spustí Ministerstvo zdravotnictví v dohledné době tzv. Národní zdravotnický

informační portál (NZIP), který bude hlavním zdrojem informací o zdraví a zdravotnictví

pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky

ve zdravotnictví, garantovaný Ministerstvem zdravotnictví. NZIP poskytne nebo

zprostředkuje komplexní informace z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví

jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Provozovatelem Národního zdravotnického
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informačního portálu (NZIP) bude Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

NZIP si klade za cíl, aby veškerý jeho obsah byl garantován odborníky na danou

problematiku (primárně Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Státní

zdravotní ústav), a současně byl srozumitelný laické veřejnosti.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz
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