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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 9. 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, doplněnou  

na základě výzvy dne 15. listopadu 2021. 

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace ke kampani MZČR spuštěné 

dne 9. 11. 2021, kdy se prezentují záběry s krátkými proklamacemi jako „Uvěřil 

dezinformacím“, „Neustále očkování odkládala“, „Měl svou pravdu“ apod. Konkrétně pak 

ke každému jednotlivému obrázku co nejvíce konkrétních informací. Zejména: 

-jedná se o autentické záběry z nemocnic v ČR, nebo nějakým způsobem 

naaranžované a upravované? 

-je ministerstvu známo, o jaké konkrétní pacienty se jedná? 

-kdo každý jednotlivý záběr původně pořídil, a za jakým účelem? Jsou 

ministerstvu známi autoři fotografií a držitelé autorských práv k nim? 

-jakým způsobem ministerstvo podkladové fotografie získalo? 

-jsou fotografie zveřejněny se souhlasem zobrazených osob, případně jejich 

pozůstalých, pokud již zemřely? 

-pokud je to ministerstvu známo, jaká jsou data pořízení záběrů? 

-nachází se na záběrech někdo, kdo měl kontraindikace k vakcinaci (například 

anafylaktický šok při nějaké předcházející vakcinaci či vrozené srdeční vady)? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace „Uvěřil dezinformacím“: o jaké 

dezinformace se jednalo? Jak se to Ministerstvo zdravotnictví dozvědělo? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Neustále očkování odkládala“: jaký je 

věk dotyčné pacientky? V jakém dni byl záběr pořízen? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Myslela, že to nespěchá“: jak se 

ministerstvo 

dozvědělo, že si to daná osoba opravdu myslela? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Měl plno výmluv“: o jaké výmluvy 

konkrétně se jednalo? Jak se to ministerstvo dozvědělo? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Nestihl třetí dávku“: z jakého důvodu ji 

nestihl? Jak se to ministerstvo dozvědělo? 

-k fotografii, u níž je uvedena proklamace: „Měl svou pravdu“: o jakou „jeho“ 

pravdu šlo? Jak se to ministerstvo dozvědělo? 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
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Jedná se o kampaň, jejímž cílem je zvýšit proočkovanost české populace. MZ si v této 

souvislosti zakoupilo předmětné fotografie od autora, který garantuje autentičnost 

obrázků. Autorem fotografií použitých v kampani je fotograf Lukáš Bíba, vítěz Czech Press 

Photo z roku 2019. Jedná se o snímky z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady, pořízené v době od listopadu 2020 do dubna 2021. Jedinou invencí 

tvůrců kampaně, jsou použité slogany. Není a nebylo účelem kampaně zveřejňovat 

skutečné příběhy zemřelých lidí. Kampaň chtěla poukázat na druhou – temnou, ale zcela 

reálnou stránku života, kterou si běžný občan jen stěží dokáže představit, případně 

připustit, pokud sám nepřekonal těžké život ohrožující onemocnění. Detailními 

informacemi o zdravotním stavu předmětných osob, z důvodu výše uvedených MZ 

nedisponuje ani by disponovat nemohlo, neboť informace o pacientech podléhají 

lékařskému tajemství. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


