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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  
 
Dne 8. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 

1.zda děti od 5 do 18 let budou odškodněny za poškození zdraví, které se projeví 
po očkování bezprostředně, ve střednědobém i dlouhodobém období. 
2.zda je pro tuto věkovou kategorii stanoveno, že pokud se po očkování projeví 
nežádoucí účinek, bude se brát jako důsledek očkování, pokud nebude lékařem 
stanovena jiná konkrétní příčina. 
3.zda bude v této véčkové kategorii vedeny vedlejší účinky jako poškození 
způsobené vakcinací, a nikoliv jako podezření. Děti totiž netrpí většinou na 
chronické nemoci jako dospělí či senioři. 
4.zda bude každému úmrtí dítěte po očkování umožněno rodičům zemřelého dítěte 
vysílání ve veřejnoprávní televizi v hlavním vysílacím čase. 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1), 2)  
Český zákonodárce rozhodl, že stát na základě zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci 
léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, 
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle 
§ 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li 
následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění 
bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy 
a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným 
očkováním, obdobně. 
Současně podotýkám, že aktuálně je možné registrovat k očkování osoby starší 12 let. 
 
Ad 3 
Ad výše dále uvádíme, že nežádoucí účinky vakcinace – resp. podezření na nežádoucí 
účinek, jsou nahlašovány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, nikoli MZ. Vaši žádost v této 
části tudíž nezbývá než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 
Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace 
nevztahují k jeho působnosti.  Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po 
vakcínách proti covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).  
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Ad 4 
Vaši žádost nezbývá než v této části odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované 
informace nevztahují k jeho působnosti. 
 
Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním 
orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou 
vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, 
zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, 
vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a 
zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, 
diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,  
pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 
 

 
 
S pozdravem 
 
 
 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


