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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 8. 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. 

 

Předmětným podáním jste požádala o následující informace ve věci Vaší stížnosti ze dne 

7.1.2022 (stížnost na činnost MZ a Vlády ČR ve vazbě na onemocnění Covid 19),  

na kterou jste urgovala jakoukoliv reakci na tento podnět např. 7.2.2022 nebo 21.4.2022, 

avšak, odpověď jste neobdržela – konkrétně: 

1. Kdo konkrétně (odbor, funkce pracovníka) dostal k vyřízení moji stížnost ze dne 

7.1.2022? 

2. Kdo a jak (funkce) je zodpovědný za kontrolu vyřízení stížností v zákonných 

termínech?  

3. Jaký je relevantní důvod k tomu, že MZ nebylo schopno jakkoliv reagovat po 

dobu 6 měsíců !!!!?  

4. V jakém termínu bude stížnost vyřízena? 

5. Jaká přijme MZ opatření, aby k podobným situacím nedocházelo? 

6. Jaký postih vyvodil přímý nadřízený pracovníka, který měl stížnost vyřídit, nebo 

její vyřízení zajistit? 

 

 

K Vašim dotazům uvádím: 

 

Stížnost byla přidělena na sekretariát sekce zdravotní péče, která odpovídá za vyřízení 

Vašeho dotazu dle věcné příslušnosti. V ČR v tuto dobu vrcholila epidemie onemocnění 

Covid-19, na MZ přicházelo stovky podání denně a ačkoli se snažíme reagovat na většinu 

žádostí, Vaše stížnost bohužel z kapacitních důvodů nebyla vyřízena. Když přišla v dubnu 

urgence stížnosti, končila své působení ve funkci na MZ tehdejší náměstkyně pro 

zdravotní péči, jež výhradně poskytovala odborné podklady pro odpovědi na tyto dotazy. 

Od té doby zůstala tato pozice neobsazena a některá podání bohužel nebyla písemně 

vyřízena. Je nám samozřejmě velice líto, že právě Vaše podání zůstalo bez odpovědi.  

K Vaší stížnosti ze dne 7. 1. 2022 uvádíme následující.  

Jak sama píšete, máme za sebou mnoho měsíců nouzového stavu, ve kterém jsme se se 

střídavými úspěchy potýkali s pandemií onemocnění Covid-19. Ocitli jsme se v naprosto 
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bezprecedentní situaci, která vyžadovala okamžitá dílčí a později i komplexní řešení,  

na řadu potíží jsme nebyli připraveni. Jak sama píšete, byla vydána řada mimořádných 

opatření, které vedla k omezení řady běžných lidských aktivit, některé omezení byla velmi 

nepříjemná.  

Nelze se ztotožnit s celkovým laděním Vaší stížností, ze které vyplývá, že dva covidové 

roky byly fatálním selháním. Stát a jeho instituce, vědci, odborníci, zdravotníci, sociální 

pracovníci a desítky dalších profesí vynaložili obrovské množství energie na řešení 

situace.  Ostatní evropské země na tom byly obdobně. I politici dělali vše, co bylo v jejich 

silách, můžeme diskutovat o tom, že se mělo dříve a více očkovat, ale nejprve, jak sama 

dobře víte, nebylo dost vakcín a ochranných pomůcek. Díky tomu, že se podařilo větší 

část populace postupně přesvědčit a proočkovat, je nyní nebezpečí u přicházející nové 

vlny mnohem menší. Velmi účinné bylo i nařízení nošení respirátorů a omezení nočního 

života i velkých akcí. 

Povinnost nechat se očkovat nebyla po mnoha diskusích stanovena a je tedy zbytečné se 

k této možnosti znovu vyjadřovat. Obecně je prosazována politika dobrovolného očkování, 

ale ukazuje se, že lidi je třeba k očkování lépe motivovat a o jeho prospěšnosti více 

přesvědčovat. K tomu bude směřovat kampaň na podporu očkování, která je ze strany 

Ministerstva zdravotnictví připravená. Každý z nás se jí může aktivně zúčastnit tím, že 

bude působit na své bezprostřední okolí.  

Nyní je opět doporučeno povinné nošení roušek ve zdravotnických zařízeních,  

v zařízeních sociálních služeb a v hromadných dopravních prostředcích. Plošné testování 

není plánováno.  

I když je aktuálně průběh onemocnění většinou mírný (nepochybně především zásluhou 

předchozích opatření), s příchodem nových variant viru tomu tak být nemusí. Ministerstvo 

zdravotnictví se nyní soustřeďuje na zajištění vakcín a antivirotik, vidí jako bezpodmínečně 

nutné mít k dispozici dostatek moderních léků proti covidu. I díky aktivitě států a vědců 

máme takové léky nyní k dispozici. Hlavním cílem Ministerstva zdravotnictví zůstává 

nezahltit lůžková oddělení nemocnic a neomezovat elektivní péči. 

Každá krize přináší řadu nepopulárních kroků, jejichž zhodnocení je možné provést až 

s odstupem času. Všichni lidé v České republice museli v průběhu uplynulých dvou let 

něco oželet. Věřte, že je nám velmi líto Vašich osobních ztrát a rozhodně nám nejsou 

lhostejné. Každá konkrétní zkušenost nám může pomoci při plánování budoucích kroků, 

a proto Vám za vaše sdělení děkujeme.  

Považujte prosím toto naše vyjádření za definitivní odpověď na Vaši stížnost ze dne 7. 1. 

2022. Děkujeme za pochopení a za trpělivost. 
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S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


