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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 20. 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 odpověď na následující dotazy – odpovědi uvádíme 
přímo pod dotazy. 
 

1) Jste ochotni zažalovat naše a slovenské vědce, doktory za šíření 
dezinformací viz příloha? ANO? NE? 

V případě že máte podezření na spáchání trestného činu, máte právo se obrátit na orgány 

činné v trestním řízení. Nadto dotaz na názor nebo budoucí rozhodnutí povinného 

subjektu nepodléhá informační povinnosti dle informačního zákona.  

 

2) V případě, pokud zvolíte variantu nežalovat, mohu se domnívat, že jejich 
argumenty mohou mít vážnost? ANO? NE?  
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3) Jste schopni mne vystavit potvrzení na diagnózu Kenedyho nemoc, že 
nemusím být očkován|? ANO? NE?  

V gesci MZ není vystavovat takováto potvrzení, lékařskou zprávu může vystavit pouze 

ošetřující lékař. 

 

4) Je stát ochoten převzít odpovědnost za moje případné zhoršení zdraví 
po vakcinaci ve výši 1 milardy Kč? ANO? NE? 

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. 

 
5) Může mne někdo trestat nebo výrazně omezovat za moje rozhodnutí? 
ANO?NE? 
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Není zřejmé, jaké rozhodnutí máte na mysli, nelze se k dotazu vyjádřit, nadto není 
subjektem pro posuzování trestné činnosti. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
 
 


