
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
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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  

13. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

1)Zda ministerstvu zdravotnictví nepřijde silně diskriminační zvýhodňovat očkované 
jedince proti osobám, které SARS-COV2 prodělaly a současně se ze zdravotních 
důvodů se očkovat nemohou? 
 
2)Na základ jakých dat MZCR vytváří svoje „opatření“, když nedisponuje vzorkem ze 
skupiny očkovaných osob? 
 
3)Na jakém základě se MZCR rozhodlo při tvorbě svých chaotických opatření, že 
očkovaní jedinci jsou v tuto chvíli považováni za bezinfekční ( i když na základě 
zveřejňovaných informací o hospitalizovaných pacientech víte, že to není pravda) – proč 
tato „bezinfekčnost“ není časově omezena stejně jako u osob, které nemoc prodělaly? 
 
4)Co dělali zaměstnanci MZCR v létě, kdy se současná vlna epidemie teprve rozjížděla a 
připustilo návrat tzv. „bezinfekčních“ očkovaných jedinců ze zahraničí? 
 
5)Nepřipadne MZCR nefér házet všechny do jednoho pytle? Tzn. Všechny osoby, které 
se očkovat nemohou buď ze zdravotních důvodů nebo děti do 12 let? 
 
6)Proč MZCR nepřistoupilo i na kategorii osob, které nemoc prodělaly a nepostavilo je 
do jiné roviny než pouze neočkované osoby z přesvědčení??? (viz. dotaz dle 4) – co 
dělali zaměstnanci MZCR v létě! 
7)Zda v rámci nových „opatření“ budou hrazené PCR testy v dostatečné míře (tedy 
alespoň 10 PCR testů měsíčně) pro osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů 
očkovat nebo pro děti. Komu mám zaslat faktury za tyto testy?! 
 
8) Zda si MZCR uvědomuje, že svými opatřeními porušuje platnou legislativu ČR, 
zejména zák. č. 40/2009 – sb. - Trestní zákoník dle §356, kdy veřejně podněcuje 
nenávist vůči skupině neočkovaných osob před tím, aniž by si zjistilo konkrétní důvody, 
proč daní jedinci nejsou očkování? Následně pak směřuje svoje restrikce na celou 
cílovou skupinu neočkovaných osob??? 
 
9)Zda si je MZCR vědomo, že svými „opatřeními“ a restrikcemi proti neočkovaným 
osobám nepůsobí motivačně, ale nátlakem s využitím síly? 
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10)Zda by nebylo lepší přistoupit na povinné očkování všech s tím, že MZCR tak jako v 
případě ostatních povinných očkování toto nařídí, ale ponese rovněž veškeré následky 
za nežádoucí reakce, příp. následky po očkování? 
 
11)Bere MZCR v úvahu i vytvořenou imunitu u jedinců, kteří onemocnění C-19 prodělali 
a která je řádově mnohem lepší než Vaše očkování 1. generace (myšleno původní vir z 
r. 2019)? 
 
12)Zda si vybraní odpovědní pracovníci MZCR uvědomují, že se dostali za „legislativní 
hranu“ a budou jistě v budoucnosti čelit řadě oznámení o závažných skutečnostech 
nasvědčujícím spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle §329 
Trestního zákoníku tím, zejm. např. že vědomě manipulují s daty k SARC-cov2 a 
zvýhodňují skupinu očkovaných jedinců nad osoby, které nemoc prodělaly a dle veřejně 
dostupných informací tyto jsou z hlediska reinfekcí méně rizikové, nežli jedinci očkovaní, 
kteří nemoc neprodělali? 
 
uvádíme následující: 
 

Nejprve, prosím přijměte omluvu k velké časové prodlevě s odesláním odpovědi, která je 

způsobena enormním počtem podání, která v těchto týdnech na Ministerstvo 

zdravotnictví směřují v souvislosti s onemocněním COVID 19. 

 

Většina Vašich dotazů je směřována na sdělení názoru ministerstva zdravotnictví, 

pročež je třeba takové dotazy odmítnout dle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení 

s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého se povinnost 

poskytovat informace dotazů na názory netýká. 

 

S ohledem na změnu ve vedení Ministerstva zdravotnictví a současně na změnu 

epidemiologické situace, dotazy již nejsou aktuální, protože opatření se změnila a s tím 

i povinnosti, na které se dotazujete. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 
 
S pozdravem 
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Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 


