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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 

 

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

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

13. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR xxx, prostřednictvím které jste vznesl 

následující dotazy: 

1) Vážený pane ministře, jakým právem si dovolujete označit i moji osobu jako 

neodpovědnou? Ve své rétorice v médiích při vydávání nových a nových restrikcí 

ujišťujete širokou veřejnost, že je nutné odměnit odpovědné očkované osoby na 

rozdíl od těch neodpovědných a neočkovaných. Jak Vy můžete vědět, jaké 

(konkr. zdravotní) důvody mě vedou k tomu, že nemohu být očkován? 

2) Jakým právem bipolárně dělíte českou společnost na základě 

očkování/neočkování a vytváříte nesnášenlivost mezi lidmi? 

3) Jsem po prodělání Covidu skutečně výrazně riziková osoba pro své okolí na 

rozdíl od očkovaných jedinců, kteří nemoc neprodělali? 

 

Předně mi dovolte uvést, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k 

jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu 

k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost, jakkoliv vyjadřovat 

názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na 

základě zadání žadatele.  Podle § 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. Z uvedených důvodů se informační povinnost netýká informací 

požadovaných v žádosti. 

 

Nicméně mimo režim zákona v kontextu Vašich dotazů sdělujeme, že pokud se 

v médiích hovoří o neodpovědnosti neočkovaných, nejsou tím samozřejmě myšleny 
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osoby, kterým to na základě jejich aktuálního zdravotního stavu nedoporučil jejich 

ošetřující lékař.  

 

Za bezpečné jsou uznávány ty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 

diagnostikovaný dle pozitivity antigenního či PCR testu, a to pouze do doby 6 měsíců od 

prodělání. Následně je doporučeno očkování jako nejúčinnější forma ochrany proti 

těžkému průběhu či předčasnému úmrtí v důsledku onemocnění COVID-19 

 

Specifické protilátky anti-SARS-CoV-2 třídy IgG jsou pouze známkou prodělaného 

onemocnění COVID-19. Zjištění pozitivních protilátek proti SARS-CoV-2 automaticky 

však neznamená, že má jejich hladina dostatečný protektivní efekt proti případné další 

nákaze. Do současné doby celosvětově není definována tzv. protektivní hladina 

protilátek, tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou. Navíc 

není jisté, zda bude protivirová imunita získaná proti původní variantě viru chránit i proti 

variantám mutovaným (v současné době je např. nejrozšířenější mutace delta). 

Individuální výše protilátek je ovlivněna řadou faktorů, včetně velikosti infekční dávky, 

kterou se jedinec nakazil, a také individuální reakcí imunitního systému na infekci. 

Naproti tomu vysoká hladina protilátek po očkováni je zaručena stabilní dávkou vakcíny 

s přesně známým obsahem antigenu. Více informací lze nalézt např. na stránkách 

Evropské lékové agentury (EMA). 

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


