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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 17. července 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste požádal  
o následující informace: 

1. z jakého důvodu Ministerstvo zdravotnictví na své webové stránce www.mzcr.cz 
v sekci "Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb." 
nezveřejňuje přílohy k odpovědím Ministerstva zdravotnictví na žádosti  
o poskytnutí informace, které obsahují poskytnuté informace, ačkoliv podle § 5 
odst. 3 infozákona je Ministerstvo zdravotnictví povinno je zveřejnit (a to i přesto, 
že jsem Ministerstvo zdravotnictví na tyto nedostatky opakovaně upozornil), včetně 
uvedení zákonného důvodu omezení práva na informace, o který se Ministerstvo 
zdravotnictví v tomto případě opírá, 
2. zda někdo na Ministerstvu zdravotnictví nařídil nebo rozhodl, aby postupovalo 
způsobem uvedeným v předchozím bodu, tedy aby se na webové stránce 
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz v sekci "Přehled poskytnutých informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb." nezveřejňovali přílohy k odpovědím Ministerstva 
zdravotnictví na žádosti o poskytnutí informace, ačkoli i tyto přílohy obsahují 
poskytnuté informace (a Ministerstvo zdravotnictví je tedy podle § 5 odst. 3 
infozákona povinno je zveřejňovat), a pokud ano, kdo a kdy, 
3. z jakého důvodu je ve zveřejněných odpovědích Ministerstva zdravotnictví  
na žádosti o poskytnutí informace anonymizováno evidenční číslo, 
pod kterým je daná žádost o poskytnutí informace vedena/evidována, včetně 
uvedení zákonného důvodu omezení práva na informace, o který se Ministerstvo 
zdravotnictví v tomto případě opírá. 

 
K Vaší žádosti uvádím následující: 
 
K dotazu č. 1 
MZ vychází čistě z povinností uložených mu právními předpisy, v daném případě 
ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého do 15 dnů od poskytnutí 
informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), 
informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých 
elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující 
jejich obsah. Pokud v některých případech nebyla lhůta dodržena, byl takový stav 
způsoben zcela enormním vytížením administrativního i odborného aparátu MZ 
souvisejícího s řešením epidemie COVID-19 a s tím souvisejícím nárůstem agendy 
žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb.  
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K dotazu č. 2 
Žádné takové nařízení neexistuje.  
 
K dotazu č. 3 
V této části je vydáno rozhodnutí č.j. xxx. 
 
 
Zároveň, přijměte, prosím, omluvu za prodlení v odpovědi na jejíž absenci jste upozornil 
Vaším podáním ze dne 7.9.2021.  
Děkujeme za pochopení. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 


