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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

14. dubna 2021, evidovanou pod č.j.

dne

ve znění „Jsem v

šoku, že ministr této vlády si dovolí vydat nařízení, které je v rozporu se zákonem. Tady je
vyjádření z médií: Pandemický zákon ani zákon o ochraně veřejného zdraví neumožňují
plošně regulovat a omezovat volný pohyb osob, oznámila Policie ČR v úterý večer na
Twitteru. Postavila se tak proti výkladu ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který na
základě tohoto zákona od pondělí omezil setkávání více než dvou lidí. Řada právníků to
již

dříve

označila

za

protiprávní.

Zdroj:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-

pandemicky-zakon-volny-pohyb-nebudou-kontroly.A210413_201444_domaci_chtl ….“ A v
jeho

dovětku

pochybení

současně

ministra

žádáte

zdravotnictví,

o

vyvození
včetně

patřičných

jeho

osobní

závěrů

z

tohoto

odpovědnosti

a

závažného
dle

zákona

106/1999 Sb žádáte, abychom Vás informovali o prošetření těchto skutečností….“

Ministerstvo jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
žádost posoudilo a k uvedenému podání sděluje následující:

K Vámi vznesenému požadavku

- „…vyvození patřičných závěrů z tohoto závažného

pochybení ministra zdravotnictví, včetně jeho

osobní odpovědnosti….“ a

„prošetření

těchto skutečností …“ nelze jako informaci poskytnout, neboť nesplňuje dikci ustanovení §
3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. ((3) Informací se 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).
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Lze tedy konstatovat, že tato Vámi požadovaná informace neexistuje a ministerstvo není
povinno v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci
vytvářet.

Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz.
§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů
na

názory,

budoucí

rozhodnutí

a

vytváření

k informacím neslouží jako specifická forma

nových

informací.).

Právo

na

přístup

k dožádání určitého postupu povinného

subjektu, nadto v tomto případě týkajícího se vyjádření Policie ČR. V režimu zákona
o svobodném přístupu k informacím se nemůže účastník řízení domáhat „vysvětlení“ toho,
proč bylo postupováno určitým způsobem, respektive zpochybňovat, proč určité důležité
skutečnosti nejsou v souladu s představami žadatele.

Váš dotaz tedy z důvodů výše uvedených není možné směřovat ministerstvu v režimu
zákona č. 106/1999 Sb. neboť ve smyslu Vaší žádosti není přezkumným orgánem a není
možné tak žádat ministerstvo

o řádné odůvodnění uváděných skutečností, ani nelze

vyvracet či potvrzovat Vaši domněnku o závažném pochybení ministra zdravotnictví.

S pozdravem

