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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 25. června 2022 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, která byla upřesněna z Vaší strany na 

základě výzvy MZ dne 11. července 2022 (Vaše původní žádost zněla: Ministr 

zdravotnictví v médiích (nejnověji například https://www.irozhlas.cz/ zpravy-

domov/paxlovid-lek-na-covid-antivirotika-cesko_2206061055 _ban ) opakovaně uvádí, 

cituji: „Máme dostatek jiných antivirotik, která se ukazují lépe, než byl paxlovid nebo než 

byly ty studie. Máme antivirotika, léků je několik typů. Máme ty, které potřebujeme.“ Žádám 

o sdělení informace, o jaká konkrétní léčiva se jedná a sdělení, zda existuje nějaká 

publikace či dokument, z nichž je vycházeno. Pokud ano, žádám o tento materiál, pokud 

ne, prosím o potvrzení, že takovýto dokument neexistuje.) 

 

Na základě upřesnění jste se dotázal: 

Jakými antivirotiky se stejnou nebo vyšší úrovní účinnost ve srovnání s antivirotikem 

paxlovid Česko disponuje? 

 

K Vaší žádosti uvádím: 
 
Předně mi dovolte připomenout, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů  

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Na tomto místě je vhodné 

akcentovat skutečnost, že dle ustanovení § 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.  

 

Ministerstvo ovšem poptávanými informacemi vztahujícím se k citovanému výroku 

ministra zdravotnictví nedisponuje, resp. nemá je objektivně zaznamenány a zachyceny 

na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., přičemž není 

ani v nejmenším povinností povinných subjektů interpretovat, vykládat či jakkoli 

odůvodňovat výroky svých představitelů učiněné nadto ve zkratce v rámci rozhovorů pro 

sdělovací prostředky, či dodatečně spekulovat v reakci na požadavky činěné na základě 
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zákona č. 106/1999 Sb. o zdrojích a důvodech takových výroků a tyto pak žadatelům 

prezentovat. 

 

Nad rámec si dovolujeme doplnit k problematice antivirotik následující: 

 

Obecně je třeba upozornit na to, že účinnost níže uvedených léčivých přípravků včetně 

antivirotik se může lišit podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a dále vykazuje jistou 

interindividuální variabilitu.  

 

Přehled registrovaných léčivých přípravků je dostupný na webu Státního ústavu pro 

kontrolu léčiv, antivirotika jsou pak k dohledání v ATC skupině J05 

(https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[atc_group]=J05). 

 

Dočasná povolení k neregistrovaným antivirotikům proti covid-19 jsou uveřejněna  

na úřední desce Ministerstva zdravotnictví: Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke 

covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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