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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
(MZ) dne 25. října 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o následující 
informace: 
 
1/Pokud veřejně v Evropě známou skutečností, JAK DEFINUJÍ ČASTO SOUDCI, že 
existují tak zásadního podezření, pak žádám o informaci, zda a jak na tato fakta reaguje 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
 
2/ Kdy bylo, nebo NEPRODLENĚ BUDE, v rámci bez předběžné opatrnosti, zastaveno 
obchodování s vakcínami proti Covid-19 na území České republiky 
 
3/ Kdo nese ve struktuře státu konkrétně na Ministerstvu zdravotnictví osobní odpovědnost 
za práci s uvedeným typem informací a plnění občanské i profesní odpovědnosti 
podniknout odborné i trestněprávní kroky – předání podkladů rozhodování vlády České 
republiky případně podání podnětu orgánům činným v trestním řízení. 
 
4/ Kdo zaplatí škody za nakupování zdraví ohrožujících nefunkčních vakcín. A za klamavý 
marketing státu, který je nemorální, v rozporu se zákazem propagace léků, obhajovat  
z důvodů "výkonem statní moci"! 
 
sděluji: 
 
K dotazu č. 1 
MZ se neztotožňuje s tvrzením, že v této věci existuje jakékoli "zásadní podezření" 
podložené objektivními fakty, nikoli jen proklamacemi dezinformačního charakteru.  
S ohledem na absenci již samotné premisy Vašeho dotazu lze konstatovat, že na toto MZ 
reagovat nehodlá. 
 
K dotazu č. 2 
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat toto: Pro případ, že bude trvat riziko šíření 
COVID-19, neočekává MZ z logicky věci, že by bylo "obchodování s vakcínami proti Covid-
19" zastaveno. 
 
K dotazu č. 3 
Trestně právní kroky, konkrétně podání trestního oznámení může podat kdokoli, kdo je 

přesvědčen o tom, že jsou dány okolnosti nasvědčující spáchání trestného činu. 
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K dotazu č. 4 
MZ se neztotožňuje s Vaším názorem, že předmětné vakcíny jsou nefunkční, natož zdraví 
ohrožující, stejně tak nesouhlasí s tím, že by byla aktivita státu v tomto směru klamavá či 
nemorální, či jsoucí "v rozporu se zákazem propagace léků", a tudíž nelze očekávat, že 
by jakési iluzorní škody kdokoli hradil. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

 

 


