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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 a Výzva 
k úhradě za poskytnutí informací 
 
Dne 8. 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 požádal o následující informace: 
1) V kolika případech byla u povinného subjektu podána žádost o náhradu újmy 
způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19 dle ust. § 2 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, ve znění pozdějších předpisů; a to v období ode dne 
nabytí účinnosti zákona č. 569/2020 Sb. do dne doručení této žádosti povinnému subjektu,  
2) V kolika případech bylo žádosti o náhradu újmy ve smyslu bodu 1 vyhověno,  
3) V kolika případech byla žádost o náhradu újmy ve smyslu bodu 1 zamítnuta,  
4) V kolika případech nebylo o žádosti ve smyslu bodu 1 dosud rozhodnuto,  
5) Zaslání anonymizovaných žádostí podaných k povinnému subjektu ve smyslu bodu 1,  
6) Zaslání anonymizovaných rozhodnutí povinného subjektu o vyřízení žádostí o náhradu 
újmy ve smyslu bodů 2 a 3.  
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 
Ke dni 16. prosince 2021 se jedná o 22 žádostí. 
 
Ad 2  
Žádné z žádostí nebylo dosud vyhověno. 
 
Ad 3 
K 16. prosinci 2021 evidujeme 7 odpovědí.  
 
Ad 4 
Jak vyplývá z výše uvedeného, ještě nebylo rozhodnuto o 15 žádostech.   
 
Ad 5 a ad 6 
Pokud jde o body 5 a 6 žádosti, uvádíme následující: 

Vzhledem k tomu, že k poskytnutí požadovaných informací je třeba mimořádně rozsáhlého 
vyhledávání, bylo ministerstvo nuceno v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 věta druhá 
zákona č. 106/1999 Sb. („Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací 
oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením 
kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt 
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může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.") a v souladu se 
Sazebníkem úhrad a licenčních odměn za poskytování informací ministerstva 
zveřejněného na webových stránkách úřadu (viz: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/sazebnik-uhrad-za-poskytnuti-informaci%c2%a0dle-
zakona-c106/1999-sb-o-svobodnem-p_16926_2902_1.html) přistoupit k požadavku 
úhrady za požadované informace. 
 
xxx 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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