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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  
27. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN, prostřednictvím které jste 

vznesl následující dotaz:  

„na základě jakých klinických studií a dalších ověřitelných a doložitelných dat tvrdí MZ, 
že očkování proti Covid 19 je nutné jako povinné pro věkovou skupinu seniorů (60 a 

více let)“. 

uvádíme následující: 
 

S ohledem na to, že se jedná o statistická data, dovolujeme si Vás odkázat na webové 

stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních 

tiskových zprávách. V případě, že budete požadovat jiné informace, než jsou již 

zveřejněny, obraťte se, prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

postupem podle zákona č. 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat. 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).  

Současně upozorňuji, 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 nové informace vytvářet 

či 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 ve Vaši žádosti. 

 

 
 
S pozdravem 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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