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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 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

26. července 2022 evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste požádala o 

zodpovězení na aktualizované následující dotazy: 

„Prosím o potvrzení následujícího:  

1) že anonymizovaná komunikace ministerstva obsažená ve dvou výše uvedených 

souborech je žádost a odpověď na tuto žádost od ministerstva. Tedy, zda žádost a vaše 

odpověď patří k sobě.  

2) že zasláním anonymizovaných kopií 13. června jste vyčerpali finanční prostředky 

zaslané organizací xxx dne 17. května; pokud ne, prosím o informaci, kolik peněz z této 

počáteční platby zbývá na tuto práci čerpat. 

Prosím o aktualizaci následujících informací:  

a) Celkový počet žádostí podaných mezi 1.1.2022 a 30.6.2022. 

b) Celkový počet osob, kterým bylo uděleno odškodnění a dále informaci, zda 

některý/ří ze žadatelek/ů, u kterých jsme již obdrželi anonymizované kopie jejich 

žádostí, byl/a od té doby odškodněn/a. 

c) Celkový počet osob, kterým bylo sděleno, že nemají nárok na odškodnění a zda 

některý/ří ze žadatelek/ů, u kterých jsme již obdrželi anonymizované kopie jejich 

žádostí, byl/a od té doby informován/a, že na to nárok nemají. 

d) Celkový počet případů, které byly zastaveny a zda u některých žadatelek/ů, u 

kterých jsme již obdrželi anonymizované kopie jejich žádostí, bylo od té doby 

řízení zastaveno. 

e) Celkový počet rozkladů podaných ministerstvu a to, zda některý/ří ze žadatelek/ů, 

u kterých jsme již obdrželi anonymizované kopie jejich žádostí, od té doby 

podal/a rozklad. 

Prosím o odhad nákladů na následující: 

1) Anonymizované kopie veškeré dříve nezaslané komunikace ministerstva mezi  

1.1 a 30.6. 2022, které vyhovují žádost o odškodněné, odmítá ji, nebo pozastavují řízení 

a které dosud nebylo odesláno v reakci na předchozí komunikaci ode mne.  

2) Anonymizované kopie všech žádosti, které dosud nebyly odeslány v reakci na 

předchozí komunikaci ode mne.“ 
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Vám sdělujeme následující: 

Pokud je v zaslaných dokumentech více žádostí než rozhodnutí, pak to znamená,  
že některé žádosti toho času ještě nebyly vyřízeny. 

Požadované informace byly poskytnuty na základě předem vyčíslených nákladů dle 
sazebníku úhrad zveřejněném na webových stránkách ministerstva.  

Do 30. června 2022 bylo podáno celkem 333 žádostí. 

Ke dni 10. srpna 2022 bylo vyhověno 81 žadatelkám. Ke dni 30. června 2022 toto číslo 
nejsme schopni rekonstruovat, neboť si nevedeme evidenci s datumy pozitivních 
rozhodnutí. 

Rovněž odpovědi na podbody c) a d) a části e) nejsme schopni rekonstruovat zpětně 
k dříve poskytnutým anonymizovaným dokumentům. 

K 10. srpnu 2022 bylo podáno 41 rozkladů. 

V další části žádosti požadujete „odhad nákladů na (...) anonymizované kopie veškeré 

dříve nezaslané komunikace ministerstva mezi 1.1 a 30.6. 2022, které vyhovují 

žádostem o odškodněné, odmítá ji, nebo pozastavují řízení a které dosud nebylo 

odesláno v reakci na předchozí komunikaci ode mne. , a dále na (...) anonymizované 

kopie všech žádosti, které dosud nebyly odeslány v reakci na předchozí komunikaci". 

V tomto rozsahu bylo podání kvalifikováno jako žádost o zpřístupnění obsahu 

příslušných správních spisů, když veškeré Vámi požadované informace jsou obsahem 

příslušného správního spisu vedeného ministerstvem, resp. požadujete zpřístupnění 

obsahu de facto celých správních spisů. Zpřístupnění obsahu správního spisu je přitom 

fakticky totožné s nahlédnutím do něj.    

  

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se tento zákon nevztahuje mimo 

jiné na poskytování dalších informací podle zvláštního právního předpisu.  

  

Ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, jež nahlížení do spisu 

a jeho podmínky upravuje, je přitom ustanovením ve vztahu speciality k ustanovením 

zákona č. 106/1999 Sb. a s ohledem na zásadu lex specialis derogat generali (zvláštní 

právní úprava, tj. užší právní norma, má přednost před úpravou obecnou), je třeba  

za takové situace aplikovat podmínky pro nahlížení do správního spisu upravené oním 

ustanovením speciálním, tj. § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  

  

Podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu jiným osobám, 

než účastníkům řízení správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní 

zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, 

popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.  

  

Bohužel nejste účastníkem předmětných správních řízení vedených ministerstvem 

a právní zájem ani jiný vážný důvod na zpřístupnění obsahu správních spisů 

a nahlédnutí do něj jste ve své žádosti ani netvrdila, natož abyste prokázala. Z tohoto 
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důvodu a dále z titulu neveřejnosti správního řízení jakožto jedné ze základních zásad 

správního řízení nelze předmětné správní spisy zpřístupnit, tudíž je zjevně nadbytečné 

kalkulovat náklady s takovým postupem spojené." 

 

 

S pozdravem 
 
 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


