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Váš dopis ze dne 19. ledna 2021

V Praze dne 4. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 19.

ledna 2021, kterou jste požadovala následující informace:

statistiky, kolik zdravotníků (sester, doktorů), případně členů IZS (po kategoriích –

policisté, strážníci, hasiči) již bylo naočkováno?

očkování výše zmíněných skupin specifikovat po krajích

po krajích uvést, kolik bylo, ve kterém naočkováno městských strážníků

po krajích uvést, kolik bylo naočkováno dobrovolníků

po krajích uvést, kolik bylo naočkováno lidí z krajských úřadů

po krajích také specifikovat, kolik bylo naočkováno seniorů 80 plus

Kolik bylo naočkováno lidí z kritické infrastruktury;

Vám sděluji následující:

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou dne 25.1.2021 zpřístupněny otevřené

datové sady se 4 základními údaji – celkový počet očkovaných po dnech, kdo je

naočkován, v jaké věkové struktuře a kde, a to od pondělí 25. 1.2021. Dostupné jsou

i denní nárůsty v počtu očkovaných a datové sady s charakteristikami očkovaných
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(geografie, věkové kategorie, očkovací látka, dávka) včetně grafického znázornění

vývoje v čase, a to na adrese: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

Rovněž jsou pravidelně vydávané tiskové zprávy s přehledem dodávek vakcín (ČR a po

krajích) a s charakteristikami očkovaných dle prioritních skupin včetně postupného

doplňování statistik o proočkovanosti.

Nad rámec shora uvedeného přikládáme datové sady týkající se mj. počtu očkovaných

zdravotníků v jednotlivých krajích a přehled očkovaných jedinců dle věkových kategorií

v krajích.

Pokud však jde o ostatní Vámi požadované informace týkající se očkování, konkrétně

pak kolik bylo vakcinováno zdravotnických pracovníků po jednotlivých kategoriích

(zdravotní sestry, lékaři), členů IZS po kategoriích (policisté, strážníci, hasiči), kolik bylo

vakcinováno městských strážníků po krajích, kolik bylo vakcinováno osob z krajských

úřadů po krajích a kolik bylo naočkováno lidí z kritické infrastruktury, je nutno poukázat

na to, že ministerstvo těmito daty nedisponuje.

Na tomto místě je vhodné akcentovat skutečnost, že dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona

č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona 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.

Jak bylo uvedeno výše, ministerstvo poptávanými informacemi nedisponuje, resp. nemá

je objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3

odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Povinností ministerstva přitom není takovými informacemi disponovat, resp. z žádných

právních předpisů mu taková povinnost neplyne.

Za situace, kdy požadované informace v dispoziční sféře ministerstva nejsou (aniž by byl

opačný stav jeho povinností), nelze je tudíž logicky poskytnout.

Zcela shodně judikoval Nejvyšší správní soud ČR např. v rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 As

71/2007 ze dne 2. dubna 2008: „Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů

právních (…), nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů

vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnut informace přitom bude

situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“
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Závěrem uvádíme, že pokud jde o Váš dotaz, kolik bylo vakcinováno dobrovolníků po

krajích, je třeba připomenout, že vakcinace proti COVID-19 je dobrovolná vždy.

Nad rámec shora uvedeného, lze konstatovat, že ostatní informace by mohl mít

k dispozici povinný subjekt od ministerstva odlišný, který je pro účely systematického

sběru statistických dat zřízen, a sice Ústav zdravotnických informací a statistiky.

S pozdravem


