
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 4. července 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. Žádostí jste reagoval na odpověď MZ č.j. 
xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1)     Jméno osoby, která podepisovala objednávky vakcín proti covid 19 a je   
zmiňována ve výše citované předmětné odpovědi. 
2)     Smlouvy v plném znění bez anonymizovaných částí 
3)     Provádí MZ psychotesty na všechny úřední osoby včetně poradců  
a zaměstnanců, kteří jsou zodpovědní za odpovědi na žádost o informaci dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a opatření, které ve většině případů zrušil NSS? 
4)     Provádí MZ lustraci rozhodujících ministrů, náměstků a poradců, kteří jsou 
zodpovědní za opatření a jiná nařízení, zda nemají v rodokmenu fašistické předky, 
kde by se dalo předpokládat sklon k fašismu? 
5)     Kolik finančních prostředků měsíčně MZ zaplatí za vakcíny proti CoV-19  
a jejich mutace? 
6)     Jaká firma (název firmy) v případě skončení expirace likviduje vakcíny. 
7)     Jak jsou vakcíny skladovány (při jaké teplotě) 
8)     Jak jsou distribuovány k jednotlivým lékařům a kdo je zodpovědný (konkrétní 
jméno jména) za jejich uskladnění. 
9)     Prověřuje MZ všechny osoby a poradce kteří mají vliv na opatření, nákupy 
vakcín včetně zdravotnických pomůcek, zda není propojení rodinných příslušníků 
a firem a tím i předpoklad  
10)  Má nebo měl nynější ministr zdravotnictví Válek vazby na firmu Pfizer od které 
MZ odebírá vakcíny a pokud ano tak jaké. 
11)  Kde máte na stránkách MZ klinické studie firmy Pfizer v češtině. 
12)  Žádám sepsané prohlášení v listinné podobě MZ Válka, kde uvádí ve 
veřejném prostoru, že vakcíny jsou bezpečné a v opačném případě bere veškerou 
zdravotní, finanční a trestněprávní odpovědnost na svoji osobu. 
13)  Z jakého důvodu se nynější MZ Válek nepřipoutal před PS, v době, kdy byl 
poslanec kde uvedl „pokud by bylo očkování povinné tak budu první který se 
tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto sněmovnu a nepustí sem 
Ministra“ V době kdy se stal ministrem tak povinné očkovaní nezrušil z jakého 
důvodu? 

K Vašim dotazům uvádím: 
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Ad 1 
Náměstkem pro legislativu a právo byl v předmětné odpovědi myšlen JUDr. Radek Policar. 
 
Ad 2 
Smlouvy byly v registru smluv zveřejněny s ohledem na níže uvedené důvody začerněné 
co, do v nich uvedených osobních údajů a výše z nich plynoucích finančních plnění, 
doručovacích adres a souvisejících informací.  
 
Pokud jde o jednotlivé začerněné osobní údaje (jména, příjmení, podpisy, e-mailová 
spojení fyzických osob apod.), lze konstatovat následující: Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) se 
osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení je zpracování 
osobních údajů (a v souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení tudíž i jakékoli jejich zpřístupnění) 
zákonné, pouze pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
pro jeden či více konkrétních účelů.  
 
Pokud jde o výši finančního plnění a související informace plynoucí z předmětných smluv, 
tedy skutečnosti v registru smluv rovněž začerněné, lze uvést, že dle čl. 5 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise: „Pokud členský stát 
obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od orgánu, konzultuje daný orgán, 
aby přijal rozhodnutí, které neohrozí dosažení cílů tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda 
dokument má nebo nemá být zveřejněn.“ Ministerstvo ve smyslu čl. 5 předmětného 
nařízení kontaktovalo příslušné orgány EU, přičemž mu v reakci na to bylo sděleno, aby 
ke zveřejnění shora uvedených pasáží těchto dokumentů nedošlo (potažmo aby nedošlo 
k jejich ventilaci např. na základě právních předpisů upravujících poskytování informací). 
Z toho plyne, že by poskytnutím takové informace dle právního názoru příslušných orgánů 
EU došlo k ohrožení cíle shora uvedeného nařízení, pročež je takový postup nepřípustný. 
 
 
Ad 3 
Ne, MZ takovéto testy neprovádí. 
 
 
Ad 4 
Pochopitelně ne, dotaz považujeme za naprosto absurdní. 
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Ad 5 
Dotaz je příliš obecný, platby se mění v souvislosti s tím, zda se např. hradí v daný měsíc 
záloha či nikoli atd. Proto v této věci odkazujeme na faktury, které MZ pravidelně 
zveřejňuje na svém webu zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/faktury/ a kde 
je možné jednotlivé platby dohledat. 
 
 
Ad 6 
MZ vakcíny nelikviduje. Za likvidaci odpovídá subjekt, u něhož byly vakcíny v době 
exspirace skladovány. 
 
 
Ad 7 
Dle požadavků výrobce – detailní informace v příbalových informacích (SPC) 
k jednotlivým vakcínám, které jsou dohledatelné např. na webu SUKL (Příbalové 
informace k vakcínám proti covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz))  
 
 
Ad 8 
Do ordinací dodává vakcíny distributor – vítěz veřejné zakázky, kterou vypsaly pojišťovny. 
Odpovědnost je na distributorovi jako takovému, po doručení poskytovateli pak  
na poskytovateli.  
 
Doplňuji, že logistické informace včetně dalších detailních informací zveřejňuje 
dlouhodobě MZ zde:  Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) – 
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 
 
 
Ad 9  
Prosíme o upřesnění dotazu, není zřejmé, na co se tážete, neboť věta – Váš dotaz, není 
dokončen. 
 
Ad 10 
MZ nemá informace o jakékoli vazbě ministra zdravotnictví a předmětné společnosti. 
 
 
Ad 11 
Informace o jednotlivých léčivých přípravcích, včetně informací o případných klinických 
studiích, jsou k dispozici na webových stránkách Státních ústavu pro kontrolu léčiv. Vaši 
žádost nezbývá než v této části odložit, kdy dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované 
informace nevztahují k jeho působnosti.  
 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/faktury/
https://www.sukl.cz/pribalove-informace-k-registrovanym-vakcinam-proti-covid-19
https://www.sukl.cz/pribalove-informace-k-registrovanym-vakcinam-proti-covid-19
https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/
https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/
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Ad 12 
MZ vydává rozhodnutí, které Vám zasíláme do vlastních rukou (datovou schránkou) 
současně s tímto dopisem. 
 
 
Ad 13 
Není zcela zřejmé, na co se dotazujete, ministr zdravotnictví povinné očkování zrušil. 
 
 
 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


