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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 21. září 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, doplněnou na základě výzvy MZ dne 13. 
října 2021. Předmětným podáním jste uvedl, že jste viděl video 
https://otevrisvoumysl.cz/patolog-dr-ryan-cole-alarmujici-efekt-covid-injekci-na-mozek-a-
ostatni-organy/; a informoval jste, že jste zděšen a máte strach o své přátele a známé, 
kteří se nechali "vakcinovat" proti COVID 19 a v této souvislosti jste požádal o následující:  

1/ Nakolik se toto prezentované vědecké poznání zakládá na pravdě 
2/ Zda je pravda, že se nefinancuje/nedělá důsledné sledování dopadů očkování 
lidí (tzn. vč. pitev) - jaký je stav v ČR? 
3/ Nakolik je dodržen princip. že na území ČR je třeba chránit zdraví obyvatel na 
základě nejvyššího dosaženého vědeckého poznání a principů experimentálního 
používání farmaceutických výrobků a postupů. 

 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Předně mi dovolte informovat Vás, že Ministerstvo zdravotnictví se nebude v souladu  se 
zákonem č. 106/1999 Sb. vyjadřovat k Vámi uvedenému videu, neboť se nejedná o video 
Ministerstva zdravotnictví.  
 
Co do dopadu předmětného očkování, lze pouze konstatovat následující: relevantní 
informace o onemocnění covid-19 i o očkování proti němu je nejvhodnější hledat primárně 
na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz, na webu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv: sukl.cz/covid-19, kde jsou uváděny i informace převzaté 
od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), a dále v příbalových informacích 
jednotlivých vakcín, které jsou průběžně aktualizovány: sukl.cz/pribalove-informace-k-
registrovanym-vakcinam-proti-covid-19, dále na webu vlády: covid.gov.cz, případně na 
stránkách odborných společností (například Česká vakcinologická 
společnost: vakcinace.eu), kde jsou i části věnované veřejnosti. Jakékoli jiné zdroje 
informací mohou být zavádějící, a to i přesto, že vypadají na první pohled velmi odborně 
či je zaštiťuje některý ze známých lékařů, vědců a dalších. 
 
Zároveň doplňuji, že podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19 se 
nahlašují Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, které jsou pravidelně zveřejňovány zde:  
https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.  
 
 
 
S pozdravem 
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