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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 20. 

srpna 2022, evidované ve spise pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy:  

- jakým typem coronaviru 19 jsem onemocněl 

- jak je možné, že jsem onemocněl, když jsem byl plně očkovaný a ještě týden před tím 

než jsem dostal covid jsem měl úroveň protilátek více jak 1000 jednotek 

- kdo byl nebo bude potrestán na MZ a ÚZIS za lživé informace, že po očkování už nikdo 

neonemocní, že očkovaný nemůže šířit covid, že už žádné očkování nebude potřeba a 

další dezinformace 

- kdo byl nebo bude potrestán na MZ a ÚZIS za segregaci občanů na ty s rouškami a ty 

bez roušek, kterým byla výrazně omezena občanská práva 

- kdo byl nebo bude potrestán na MZ a ÚZIS za segregaci občanů na očkované a 

neočkované, kdy ti neočkovaní byli diskriminování a byla jim upírána občanská práva. 

 

K výše uvedenému mi dovolte uvést, že Ministerstvo zdravotnictví Vám k dotazu „jakým 

typem koronaviru jsem onemocněl“ zaslalo odložení v této časti žádosti, a to písemností 

pod ev. č. MZDR 21185/2022-4/MIN/KAN ze dne 25.7.2022. 

 

Co se týče dotazu „proč jste onemocněl, ač očkován“ sdělujeme, že virus SARS-COV-2 

se neustále vyvíjí/mutuje a je zřejmé, že jsme byli i během uplynulých měsíců svědky 

postupného nástupu dalších subvariant viru, které svou narůstající nakažlivostí velmi 

rychle vytěsňovaly ty předchozí. 

 

Současná úroveň poznání ve vztahu k vývoji subvariant viru ukazuje, že očkování před 

nákazou ochrání pouze částečně, ale dlouhodobě a významně snižuje riziko těžkého 

průběhu nákazy.  

 

K dotazům, kdo bude potrestán sdělujeme, že MZ podávalo občanům vždy aktuální 

informace, které byly v tu danou chvíli k dispozici a současně zásadně odmítáme, že by 

docházelo k jakékoli diskriminaci občanů ze strany úřadu. Veškerá mimořádná opatření 
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byla přijímaná v souladu se zákonem a v zájmu ochrany zdraví občanů a zvládání 

pandemie. S ohledem na výše uvedené tedy MZ v tomto neplánuje kohokoliv trestat. 

 

 

 
 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


