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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 26. 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 28. října 2021. 

 

Předmětným podáním jste požádal o sdělení informací, kolik procent z lidí, kteří podstoupí 

testování na nemoc Covid-19, s pozitivním výsledkem, je očkováno.  

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

MZ dostupná data jsou pravidelně zveřejňována v denních přehledech  „Datové tiskové 

zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)“, data k dnešním dni vizte 

konkrétně zde: Vybrané indikátory stavu a šíření epidemie a denní souhrn testů na covid-

19 k 9. 11. 2021 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) – příloha č. 4.  

 

Co do další části Vašeho podání, kterým jste uvedl následující (cituji): „Nařízení, která 

plánuje Hamáček, ohledně testování se za své peníze, při nástupu do zaměstnání, jen 

proto, že se nechci nechat očkovat (max. Sputnikem), jsou protizákonná a v demokratické 

zemi nepřípustná a požaduji jejich okamžité zrušení.  V opačném případě budu požadovat 

od úřadu MZ/Hamáčka/pojišťovny, dopláceni mzdy do plné průměrné částky, a také budu 

požadovat hrazení plné výše zaplacené částky za předražené testy proti chemické nemoci 

Covid-19. Nevidím jediný důvod, proč bych se měl nechat očkovat, popřípadě testovat, 

když jsem zdráv! Dále požaduji okamžité zrušení povinnosti dusit se respirátory/rouškami 

v určených budovách a dopravních prostředcích, když vdechování již vydechnutého 

vzduchu je pro tělo nebezpečné!!!“ uvádím, že žádostí dle zákona č. 106/1999 není možné 

domáhat se zrušení předmětných povinností. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
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