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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 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

16. prosince 2021, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/2021-1/MIN/KAN, které byla 

písemností ze dne 30. prosince 2021 prodloužena lhůta pro odpověď a prostřednictvím 

které jste vznesl následující dotazy: 

1. Všechny informace týkající se rozsudků OPPT (One people’s public trust) které 

mají nebo měly účinnost vůči České republice. 

2. Dokumenty či zákony zakazující otroctví či obdobnou formu nadvlády. 

3. Dokumenty, které Českou republiku zmocňují k rozhodování o životech živých, 

svobodných lidí.   

4. Dokumenty, které zmocňují Českou republiku, či libovolného zmocněnce či 

zástupce České republiky rozhodovat o životě mém, či jiných živých lidí. Slovem 

rozhodovat se myslí vydávat nařízení, pokyny, omezit na svobodě, nařizovat 

určitý postup, udělit pokutu a podobné skutky které zasahují do absolutní 

svobody živého člověka.  

5. Dokument, který potvrzuje můj dobrovolný souhlas se zásahem do přirozených 

práv živého člověka. 

6. Dokumenty: Motu proprio z roku 2013 

Vzhledem k vámi přijaté novele o povinném očkování Vás také žádám o doložení 

následujícího: 

a) Dokumenty/studie prokazující zdravotní nezávadnost očkování 

b) Dokumenty/studie prokazující příčinnou souvislost omezeného přenosu viru 

s očkováním 

c) Jelikož zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví, že očkování se neprovede při 

zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání 

očkovací látky (kontraindikace), žádám Vás o uvedení, co se rozumí imunitou, co 

a v jaké míře tuto imunitu způsobuje a jak ji lze zjistit. Dále Vás žádám o uvedení 

všech kontraindikací, které brání. 

d) Důkaz že stejného výsledku nebylo dosaženo mírnější cestou. 

Dále Vás žádám o poskytnutí následujícího: 

1.1) Důkaz, že výsledků, kterých dosahují opatření proti onemocnění covid-19 nebylo 

možné dosáhnout mírnější cestou. Jeden z Vašich zaměstnanců v emailu, který jsem 

obdržel jako odpověď na své dotazy tvrdil, že byla podporována nerestriktivní 

opatření. Žádám Vás tedy i o prokázání že tato kampaň či libovolná nerestriktivní 
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opatření v průběhu uplynulých dvou let byly a byla jim věnována dostatečná podpora. 

Také prosím o doložení výsledků takovéto kampaně či nerestriktivních opatření, 

které by předcházely restriktivním opatřením.  

 
uvádíme následující: 
 
Ad 1 

Ministerstvo zdravotnictví Vámi požadovanými informacemi nedisponuje.  

K tomu blíže uvádím, že informační povinnost povinného subjektu se podle zákona  

č. 106/1999 Sb., váže pouze informacím vztahujícím se k jeho působnosti, dané 

kompetenčním zákonem. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro 

účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 

záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního. Jelikož se Vaše žádost nevztahuje k působnosti ministerstva, nezbývá 

Vaši žádost odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle 

kterého povinný subjekt žádost odloží právě v případě, že se požadované informace 

nevztahují k jeho působnosti. 

 

Ad 2 

Uvedené je zakázáno jednak ústavními zákony jednak provádějícími předpisy 

jednoduchého práva. 

 

Ad 3 

Personální působnost právních předpisů vychází ze suverenity státu nad územím České 

republiky. 

 

Ad 4 

Viz ad 3 

 

Ad 5 

Viz ad 3 

 

Ad 6 

Viz ad 1 - Ministerstvo zdravotnictví Vámi požadovanými informacemi nedisponuje. 

 

a) 

Zdravotní nezávadnost očkování prokazují četné klinické studie s očkovacími látkami, 

registrace nežádoucích účinků na SUKL, velký soubor očkovaných po celém světě 

s minimem závažných nežádoucích účinků. Nad to již existuje robustní důkaz o ochraně 

proočkovaných populací proti vážnému průběhu nemoci a smrti. 
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b) 

Příčinnou souvislost omezeného přenosu viru s očkováním dokumentuje odborná 

literatura.  V případě delty byl dle studií redukován přenos 2 - 5x, v případě omikron je 

ale tento efekt oslaben až mizí. Tento fakt však není zásadní, zásadní je, že očkování 

brání smrti a těžkým průběhům nemoci. To je důvodem, proč se v tomto případě 

očkujeme. 

 

c)  

Pro covid-19 zatím nemáme spolehlivý imunologický parametr z snadno odebratelného 

biologického materiálu, který by říkal, že dotyčný je imunní, tedy je chráněn proti 

onemocnění covid. Trvalou kontraindikací je zejména těžká alergická reakce na očkovací 

látku nebo její složky a je uvedena v SPC léku. Jiné trvalé neexistují, jsou přechodné 

a krátkodobé – uvedené v ISIN. 

 

d), Ad 1.1 

Nejzásadnějším výsledkem očkování je zmírnění nemocnosti a mortality na covid-19. 

Nejbezpečnějším a nejefektivnějším prostředkem na základě medicíny založené na 

důkazech je bezesporu vakcinace. Jedná se o nerestriktivní opatření. 

 

 

 

S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


