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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 7. prosince 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.  

 

Předmětným podáním jste požádala o následující informace:  
1.Kolik žádostí o odškodnění při nežádoucích účincích na kteroukoliv vakcínu na Covid- 
19 přišlo na ministerstvo od počátku vakcinace v ČR do 30.11.2021? 
2. Kolika žádostem bylo vyhověno? 
3. Jaké byly částky u konkrétních odškodnění? 
4. Dle jaké legislativy přesně může ředitel nemocnice či LDN plošně zakázat návštěvy, 
protože dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví má takové kompetence 
pouze Krajská hygienická stanice, (mimo tedy MO od vlády). 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Ad 1 

K předmětnému dni evidujeme 21 žádostí, ke dni 16.12. pak evidujeme 22 žádostí.  

 

Ad 2 

Žádné. 

 

Ad 3 

Ad výše, dosud nebylo vyhověno žádné z žádostí. 

 

 

Ad 4 

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci je problematika návštěv v nemocnicích 

upravena celoplošně v platném mimořádném opatření MZ ze dne 18. 11. 2021, č.j.: MZDR 

14597/2021-5/MIN/KAN.  

Uvedené mimořádné opatření je vydáno v právním režimu zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 

epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. 

Dále platí, že ředitel příslušné nemocnice vydává vnitřní řád, který upravuje mj. návštěvy 

ve zdravotnickém zařízení i to, že je lze zakázat, přičemž s tímto oprávněním počítá zákon 
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č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno  


