
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  
 

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

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

23. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN, kterou jste vznesl 

následující dotazy:  

1) Je MUDr. Vašáková očkována proti onemocnění covid-19? 
2) V případě kladné odpovědi na dotaz dle bodu prvního této žádosti žádám o sdělení 
kdy, kde a jakou vakcínou byla MUDr. Vašáková očkována. 

3) Byly MUDr. Vašákové ze strany Ministerstva v období od 01. 01. 2019 do 23. 11. 2021 
vyplaceny nějaké finanční prostředky? 
4) V případě kladné odpovědi na dotaz dle bodu čtvrtého této žádosti žádám o sdělení 

výše a důvodu vyplacení těchto prostředků. 
5) Byly MUDr. Vašákové v období dle bodu čtvrtého této žádosti vyplaceny nějaké 
finanční prostředky či poskytnuto nepeněžní plnění od výrobce, distributora či jiného 
poskytovatele zdravotních prostředků, léčiv či jiného zdravotnického materiálu?  

6) V případě kladné odpovědi na dotaz dle bodu pátého této žádosti žádám o sdělení 
názvu takového subjektu a výše finančních prostředků, které byly MUDr. Vašákové 
vyplaceny. 

 

Vám sděluji následující:  

Ad 1) 

Ano, dle informací, které proběhly i v médiích, je paní náměstkyně plně očkována proti 

COVID-19. 

Ad 2) 

S ohledem na to, že jde o citlivé údaje o zdravotním stavu paní náměstkyně, Ministerstvo 

zdravotnictví nemá právo je shromažďovat a disponovat s nimi. Žádný právní předpis 
ministerstvo k opačnému jednání, tedy evidenci těchto údajů o svých zaměstnancích, 
neopravňuje, natož aby mu takový postup ukládal. Ministerstvo tudíž Vámi 

požadovanými informacemi nedisponuje, pročež je objektivně nelze poskytnout.  

Ad 3) 

Ano. Prof. MUDr. Koziar Vašáková je ve služebním poměru, avšak až od 19. dubna 

2021. 

Ad 4) 
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Byl jí vyplacen plat státního zaměstnance, který odpovídá 16. platové třídě a 12. 

platovému stupni, spolu s dalšími netarifními složkami platu.  

Ad 5) – Ad 6) 

Ministerstvo zdravotnictví takovou informací nedisponuje, pročež ji objektivně nelze 
poskytnout. Žádný právní předpis ministerstvo k opačnému jednání, tedy evidenci 

o jiném příjmu svých zaměstnanců, neopravňuje, natož aby mu takový postup ukládal. 

 

S pozdravem 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


