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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 15. 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 zaslala jak urgenci odpovědi MZ ze dne 11. září 2021, 

evidovanou pod č.j. xxx, avšak rovněž jste požádala o nové informace. 

 

Předně mi dovolte Vás informovat, že Vaše podání ze dne 11. září 2021 se v rámci 

povinného subjektu vyřizuje a v následujících dnech budete vyrozuměna o výsledku. 

 

Co do aktuální nové žádosti, kterou jste poptávala následující:  

a) 

l.Vysvětlete, jaký účel a funkci mají celonahé či polonahé těla nafocených mrtvých 

zemřelých v očkovací reklamě? 

2 Jakou konkrétní funkcí plní nahota mrtvých zemřelých Ministerstvu zdravotnictví 

pro podporu očkovaní v populaci? 

3. Obsahem reklamy kampaně zaměřené na zvýšení očkování proti Covid je z největší 

části fotografického snímku nahota zemřelých spoluobčanů....Vysvětlete a doložte, 

jakým způsobem celotělesné obnažení v reklamě zvyšuje proočkovaní v populaci? 

b) 

V případě nahých mrtvých, použitých v nemorální očkovací kampani sdělte, ve kterých 

konkrétních zdravotnických zařízeních, ústavech péče, pohřebních ústavech,... byly 

snímky těchto daných zemřelých pořízeny? 

c) 

Kdo z vedení těchto zdravotnických zařízení/ústavu péče, pohřebních služeb viz. výše... 

(ředitel, kteří pracovníci..) mrtvá těla poskytli, vydali k focení, byli tomu přítomni či se 

jinak na tomto procesu podíleli (souhlasem, spolupráci, apod.)? 

Žádám zveřejnění celého obsahu zakázek focených v nemocničních zařízeních/ústavech 

péče, pohřebních službách...-viz. autor fotografií uvedený v registru- p. Bíba a zakázek 

zadaných a přijatých MZ ČR v tomto případě (viz. pro tuto reklamu očkovaní proti Covid). 

d) 

Žádám MZ ČR o doložení pravdivosti použitých dat, informací v očkovací kampani proti 

Covid. A to tedy doložení souhlasu zemřelých pro očkovací kampaň, zdravotního stavu 

focených zemřelých viz. zdravotní dokumentace, pitevní list, úmrtní list, nemocniční 

zařízení, kde pacienti zemřeli,...); 
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Vám sděluji následující: 

 

Jedná se o kampaň, jejímž cílem je zvýšit proočkovanost české populace. V současné 

době se proočkovanost populace proti COVID-19 pohybuje v dospělé populaci okolo 

69 %. I když je tato hodnota vysoká, tak stále nestačí pro vytvoření tzv. kolektivní imunity, 

která je stanovená na cca 75-80 % populace. V současné době čelíme velkému nárůstu 

nakažených covid-19. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že se vyskytují regiony, kde 

je kapacita nemocnic na hranici vyčerpání a lze předpokládat, že se situace ještě může 

dramaticky zhoršit. 

 

Jediným efektivním nástrojem v boji proti koronaviru je očkování. To podle studie ÚZIS ČR 

dokáže až z 90 % ochránit lidi před nákazou tímto virem a zároveň výrazně snižuje těžký 

průběh této nemoci. V současné době je třeba očkovat populaci, která je k očkování zatím 

buď zdrženlivá, anebo patří mezi tzv. odmítače očkování. V souladu s vládní strategií je 

třeba jasně komunikovat sdělení, že očkování funguje a spolu s tím i dát jasný apel 

veřejnosti, aby se nechala očkovat. 

 

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 
 
 
v z.  
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

 


