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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  

8. srpna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla následující 

požadavky na dále specifikované informace: 

„informace o vakcínách či covidu-19, které doposud nebyly zveřejněny, nebo které jsou 

záměrně utajovány“. 

Uvádíme následující: 

Pokud jde o dotaz, zda má Ministerstvo zdravotnictví (MZ) informace týkající se 

negativních důsledků aplikace vakcín, jež doposud nebyly zveřejněny, lze konstatovat, 

že nikoli. MZ samo informace obdobného charakteru neshromažďuje, disponuje pouze 

volně dostupnými a publikovanými informacemi o možných nežádoucích účincích, viz 

např. zde: www.sukl.cz 

Pokud jde o dotaz na "informace o kvalitě vakcín dodávaných podle původní smlouvy 

s firmou Pfizer, a o jejich časové využitelnosti; jaká byla původně, a zda byla 

prodlužována a kým", a to informace dle Vašeho požadavku „dosud nezveřejněné" 

sdělujeme, že  MZ informacemi o kvalitě vakcín dodávaných podle původní smlouvy 

s firmou Pfizer, a o jejich časové využitelnosti; jaká byla původně, a zda byla 

prodlužována a kým, natož informacemi dle Vašeho požadavku dosud nezveřejněnými 

nedisponuje, neboť se problematika netýká jeho působnosti. 

V tomto bodě tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit 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.  

Nad rámec výše uvedeného Vám doporučujeme se obrátit na Státní ústav pro kontrolu 

léčiv. 

Pokud jde o Váš dotaz na "informace o vakcínách či covidu-19, které jsou dle Vašeho 

názoru záměrně utajovány“, si Vás dovolujeme ujistit, že MZ žádné informace týkající se 

dané problematiky neutajuje. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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