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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. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy:
1)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, kterým doporučila na základě § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Národní imunizační komise Ministerstvu zdravotnictví ČR složení očkovacích látek pro provedení zvláštního očkování podle § 10a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (Zvláštní očkování proti nemoci covid-19) pro rok 2022.
2)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, kterým Ministerstvo zdravotnictví stanovilo ve smyslu § 47 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, očkovací látky pro provedení zvláštního očkování podle § 10a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (Zvláštní očkování proti nemoci covid-19) pro rok 2022.

uvádíme následující:

Písemné záznamy na listině/záznamy uložené v elektronické podobě/ záznamy zvukové, obrazové nebo audiovizuální, nejsou k dispozici, a to jak na straně Národní imunizační komise, tak i na straně Ministerstva zdravotnictví.  
Pro úplnost uvádíme, že povinný subjekt je povinen poskytovat jen ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.


S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


