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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. října 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 20. října 2021. Předmětným podáním jste požádal o studii  
o vlivu očkování proti COVID 19 na osoby s HLA-B 27 pozitivitou a dále jste se dotázal: 
Kdo nese zodpovědnost za to, když se zhorší mé revmatické potíže? Kolik je odškodnění 
v případě poškození mého zdraví, v případě neschopnosti provádět mojí práci, 
kompenzace zisku apod. Jestli máte nějaké stupně poškození a sumy na odškodnění. S 
právníkem bychom to sepsali, poslali vám podklady pro případ poškození a po vašem 
potvrzení o odškodnění, rád podstoupím očkování. Jestli nenesete zodpovědnost tak kdo? 
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Český zákonodárce rozhodl, že stát na základě zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci 
léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, 
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem 
podle § 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 
1, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví 
očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského 
uplatnění.  
 
Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě 
újmy způsobené povinným očkováním, obdobně. 
 
Co do předmětné diagnózy je třeba obrátit se na Vašeho ošetřujícího lékaře a konzultovat 
problematiku přímo s ním. Ministerstvo disponuje obecnými informacemi, které zveřejňuje 
Státní ústav pro kontrolu léčiv - https://www.sukl.cz/covid-19 (či dále kontraindikace 
definované u jednotlivých vakcín – k dohledání v „Databáze léků“ - 
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php – viz např. Souhrn údajů o přípravku), 
další informace např. zde: https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/indikace-pro-
vakcinaci-u-vybranych-skupin včetně doporučení České vakcinologické společnosti:  
https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporuceniproockovaniprotionemocnenic
ovid-19final-bezpreockovani.pdf.   
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