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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), jakožto správní úřad příslušný podle ust.  
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 106/1999 Sb., takto: 

 

Žádost Mgr. Libora Hlavsy, advokáta, IČ 75536439, Klatovská 73/7a, Plzeň 301 00 (dále 
jen „žadatel“), ze dne 24. dubna 2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
týkající se onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2 
konkrétně v podobě sdělení: 

1) počtu osob v České republice, které zemřeli výlučně či z převažující příčiny 
způsobené onemocněním COVID-19 a  

2) jaká hodnota příslušných jednotek při zjišťování přítomnosti koronaviru SARS-
CoV-2 v těle člověka dokládá, že člověk je nakažen, 

 
se dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.  

odmítá. 

 

Odůvodnění 

 

Dne 24. 4. 2020 podal žadatel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., jíž 
po ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) poptával informace týkající se 
onemocnění COVID-19, konkrétně v podobě sdělení počtu osob v České republice, které 
zemřeli výlučně či z převažující příčiny způsobené onemocněním COVID-19, jakým 
způsobem bylo odborně a vědecky zjištěno, že tyto osoby zemřeli výlučně či z převažující 
příčiny na onemocnění COVID-19, dále jaký je způsob zjišťování přítomnosti koronaviru 
SARS-CoV-2 v těle člověka a konečně jaká hodnota příslušných jednotek při zjišťování 
přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 dokládá, že je člověk nakažen. 
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Pokud jde o dotaz žadatele, jakým způsobem byla odborně a vědecky zjištěna příčina smrti 
výlučně na onemocnění COVID-19, lze konstatovat, že uvedené v současnosti vědeckými 
metodami zjistit nelze. I osoba, která se neléčila na žádné jiné onemocnění, které by mohlo 
být fatálně komplikováno nákazou COVID-19, může mít skryté predispozice, jejichž výčet 
není doposud ani v celosvětovém měřítku znám.  

Počty osob, které v uplynulém období zemřely a u kterých byla laboratorně prokázána 
nákaza COVID-19 jsou pravidelně publikovány na webových stránkách: https://onemocneni-
aktualne.mzcr.cz/covid-19. 

Dále se žadatel dotazoval na způsob zjišťování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle 
člověka. Tímto testem je průkaz nukleové kyseliny viru.  

Pokud však jde o požadavek na sdělení počtu osob v České republice, zemřelých výlučně či 
z převažující příčiny na onemocnění COVID-19, a dotaz, a jaká hodnota příslušných 
jednotek při testování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka dokládá, že je 
člověk nakažen, nezbývá než uvést, že ministerstvo předmětnými daty nedisponuje. 
V případě prvního dotazu potom ministerstvo tuto informaci nemá z objektivních důvodů, 
když předmětná data nejsou k dispozici ani v celosvětovém měřítku (jak bylo shora uvedeno, 
identifikovat příčinu smrti výlučně na onemocnění COVID-19 totiž v současnosti vědeckými 
metodami nelze), v případě druhém (požadavek na sdělení „hodnoty testu, jež svědčí pro 
přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka“) těmito technickými daty disponují 
poskytovatelé zdravotních služeb, jež testy provádějí, např. krajské hygienické stanice, nikoli 
ministerstvo, jakožto správní úřad.  

Tomuto závěru přirozeně předcházela snaha ministerstva o zjištění, zda požadovanými 
informacemi nedisponuje. Za tím účelem byl kontaktován příslušný odbor ochrany veřejného 
zdraví, jenž předmětné šetření provedl. Na základě toho bylo postaveno na jisto, že 
ministerstvo předmětné informace nemá. Žádný právní předpis mu přitom takovou povinnost 
neukládá.  

S ohledem tuto skutečnost, bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., podle něhož pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě                                
o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy 
se žádost odloží. Takový postup je zcela konformní s odbornou literaturou i konstantní 
judikaturou Nevyššího správního soudu ČR (viz např. FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím: Komentář. Praha: Linde. 2010, str. 407: 
„Rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti by tedy mělo být vydáno vždy, pokud není 
žádost vyřízena poskytnutím informace (vč. odkazu na zveřejněnou informaci) nebo 
odložením žádosti, tedy nejen v případě aplikace důvodů podle § 7 – 11, ale též v případě 
neexistence požadované informace (…).“ Zcela shodně judikoval Nejvyšší správní soud ČR 
např. v rozhodnutí ve věci 2 As 71/2007 ze dne 2. dubna 2008: „Poskytnutí informace lze 
totiž odmítnout nejen z důvodů právních (…), nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně 
z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnut 
informace přitom bude situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“  
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Vzhledem k tomu, že ministerstvo informacemi specifikovanými ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí nedisponuje, nezbylo než žádost částečně odmítnout. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1 a ust. § 20 odst. 4 písm. b) zákona  
č. 106/1999 Sb. a § 152 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí rozklad, a to podáním učiněným u Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 
128 04 Praha 2. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta pro podání rozkladu 
počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

                                                                                              podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Libor Hlavsa  
Klatovská třída 73/7a 
301 00  Plzeň 
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