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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 15. srpna 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 požádal o poskytnutí informací v souvislosti s vyjádřeními 
ministra zdravotnictví Válka, které byly zveřejněny v článku "Válek chce od října jeden 
antigenní test zdarma", který byl na serveru Novinky.cz zveřejněn dnešního dne (odkaz 
na článek je https://www.novinky.cz/domaci/clanek/valek-chce-od-rijna-jeden-antigenni-
test-zdarma-40405800), konkrétně:  

1) Zda pan ministr při sdělení "„Potvrdilo se, že drakonická opatření, která byla 
zaváděna, znamenala jen ekonomické ztráty. Dnes je to zbytečné. Nehodláme se 
vydávat cestou pseudozemí, jako je Severní Korea,“ prohlásil." vycházel  
z nějakých odborných podkladů, nebo zda vycházel  
z nepodložených dezinformací? 

2) Pokud vycházel z podkladů, tak žádám o sdělení, z jakých konkrétně (žádám  
o přesnou citaci podkladu a pokud jde o podklad veřejně přístupný na internetu, 
pak také o zaslání odkazu na tento podklad) 

3) Má ministerstvo zdravotnictví zpracovánu strategii (případně zda ji připravuje)  
k tomu, aby se něco podobného (zavádění drakonických opatření, která znamenají 
pouze ekonomické ztráty) neopakovalo? 

4) Provede ministerstvo na základě uvedeného zjištění další kroky k tomu, aby byla 
vyvozena odpovědnost za přijímání a vynucování takových až totalitních opatření, 
která byla zbytečná a pouze poškodila ekonomiku? 

5) Jak ministerstvo zdravotnictví tyto poznatky zohlední v rámci probíhajících 
soudních sporů, kdy žalobci poukazovali či poukazují přesně na to, že byli 
opatřeními zbytečně omezováni na svých právech? 

 
 
Ad 1 a 2 
V případě dotazu č. 1, potažmo č. 2 je na místě připomenout, 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.  

Vámi požadované informace však v dispoziční sféře ministerstva nejsou, a to především 
z důvodu, že povinností povinných subjektů není informace tohoto typu shromažďovat  
a jakkoli je evidovat a následně jimi dokonce dokládat tvrzení ministra zdravotnictví. 
Povinností povinných subjektů – správních úřadů – není shromažďovat informace,  
ze kterých jeho představitelé v rámci svých prohlášení v médiích citovali či čerpali, či je 
nově vytvářet a následně žadatelům poskytovat, potažmo spekulovat nad tím, z jakého 
dokumentu či dokonce odborné studie nebo stati v rámci toho či onoho mediálního 
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vystoupení vycházeli. V každém případě pro ně z žádných právních předpisů taková 
povinnost neplyne. 

Žadatelem poptávaná informace tak nesplňuje definiční znaky informace, tak jak ji definuje 
zákon č. 106/1999 Sb. ve svém ustanovení § 3 odst. 3.  

 
Ad 3 
Ministerstvo v rámci nastaveného systému denně monitoruje situaci ve výskytu 
onemocnění covid-19, zátěž ve skupině imunitně oslabených osob včetně výskytu nákazy 
v prostředí nemocnic a zařízení poskytující sociální služby a v neposlední řadě také vývoj 
proočkovanosti populace. Ministerstvo prosazuje strategii nenařizování plošných zákazů 
a restriktivních opatření, ale vydávání doporučení pro jednotlivá zařízení, jak zajistit 
ochranu veřejného zdraví a zvyšovat povědomí o důležitosti základních preventivní 
opatření, které by měly být aplikovány v prevenci všech respiračních onemocnění. 
 
Ad 4 a 5 
Pokud se v posledním období objevují odborné studie, které hodnotí opatření, která 
v minulosti zaváděly různé vlády ve světě, tak jsou to současné poznatky, které 
neexistovaly v době, kdy byla taková opatřené ať v České republice, nebo v jiných zemích 
přijímána. Vzhledem k tomu nemohou mít dopad zpětně na posuzování zákonnosti 
v minulosti přijímaných opatření. 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 


