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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  

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

dotazy: 

Následkem mimořádných a ochranných opatření MZ s účinností ode dne 22. listopadu 

2021 od 00:00 hod nemohu využít rezervované ubytovací služby, jejichž rezervaci 

nemohu zušit. Z důvodu zmatečného jednání jsem si nemohl pobyt včasně přeplánovat a 

vznikná mi tím finanční škoda za nevyužité ubytování plynoucí z povahy těchto nařízení. 

V situaci soudního rozhodnutí o zrušení tohoto opatření, které z praxe přijde až během 

několika týdnů následujících, bych v takovém případě měl mít nárok na náhradu 

vzniklých škod. Na koho se mohu později v této záležitosti obrátit? 

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. 

 

Vaše žádost o poskytnutí informace vyžaduje dle ustanovení § 14 uvedeného zákona 

doplnění příjmení, jména a data narození : 

 

Dle § 14, odst. 2, fyzická osoba ve své žádosti uvede jméno, příjmení,  

datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště. 

  

 

S ohledem na velkou časovou prodlevu s odpovědí z naší strany však uvádíme, že podle 

§ 36 krizového zákona, se může právnická i fyzická osoba, které vznikla škoda v příčinné 

souvislosti s krizovými opatřeními, domáhat její náhrady vůči státu. Odpovědnost státu je 

koncipována jako objektivní a stát se jí může zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že 

poškozený si způsobil škodu sám. Náhrada škody se též neposkytuje právnickým 

a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 
 
S pozdravem 
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Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 


