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ROZHODNUTÍ
Ministr zdravotnictví, jakožto vedoucí ústředního správního úřadu, věcně příslušný podle
ustanovení § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 16 odst. 3 a § 20 odst. 4 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „informační zákon'1), rozhodl v řízení o rozkladu vedeném podle správního řádu
takto:
I.
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. ledna 2021, č. j. MZDR 55403/202013/MIN/KAN, o částečném odmítnutí žádosti spolku RESETHEUS, z. s., IČO: 09547169,
sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 (dále jako „spolek RESETHEUS"), o informace ze
dne 5. prosince 2020 podle § 15 odst. 1 informačního zákona, se podle § 70 správního
řádu opravuje tak, že nesprávné označení účastníka řízení, který je v rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. ledna 2021, č. j. MZDR 55403/2020-13/MlN/KAN,
označen jako spolek RESETHEUS, IČ: 09547169, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00
Praha 3, se nahrazuje správným označením účastníka řízení, kterým je paní Kamala
Taris, trvale bytem Šlikova 2400/62,169 00 Praha 6.
II.
Rozklad podaný dne 5. února 2021 paní Kamalou Taris, trvale bytem Šlikova 2400/62, 169
00 Praha 6 (dále jako „žadatelka"), proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne
22. ledna 2021, č. j. MZDR 55403/2020-13/MIN/KAN (dále jako „napadené rozhodnutí"), o
částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 5. prosince 2020 podle § 15 odst. 1
informačního zákona, se podle § 152 odst. 6 písm. b) správního řádu zamítá.

Odůvodnění
Dne 5. prosince 2020 podala žadatelka k Ministerstvu zdravotnictví (dále jako „ministerstvo")
žádost o informace podle informačního zákona, ve které požádala o „přesné citace vědecké
publikace/vědeckých publikací, která/é vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným
způsobem dokládá/dokládají to, že: 1) virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován, tzn., že virové
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částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem., bílkoviny
byly biochemicky analyzovány. Důkaz. že k takové izolaci došlo, byl doložen fotografií
zkoncentrovaných izolovaných částic, z takto izolovaných částic byla vyextrahována
molekula RNA, geiovou eíektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně
dlouhých sekvencí sestaven její řetězec, a dále že 2) takto doložený virus SARS-CoV-2
splňuje Kochovy / Riversovy postuláty prúkaznosti jeho příčinné souvislosti k onemocnění
COVID-19 a je tedy oprávněno považovat jej za původce tohoto onemocnění.“
Ministerstvo dne 21. prosince 2020 přípisem č. j.: MZDR 55403/2020-7/MIN/KAN žadatelce
sdělilo, že „(...) cílem bylo vyvinout maximálně rychle vakcínu, nikoli vytvářet publikace.
Přesto tým v čele s prof. Adámkovou a dr. Petrášem se rozhodl výsledky vývoje vakcíny
trvající necelé 3 měsíce prezentovat vědecké veřejnosti k diskuzi. Zde je uvedena citace.
Marek Petráš, Petr Lesný, Jan Musil, Radomíra Limberková, Alžběta Pátíková, Milan Jirsa,
Daniel Krsek, Pavel Březovský, Abhishek Koladiya, Šárka Vaníková, Barbora Macková,
Dagmar Jírová, Matyáš Krijt, Ivana Králová Lesná, Věra Adámková. Early immune response
in mice immunized with a semi-split inactivated vaccine against SARS-CoV-2 containing S
protein-free particies and subunit S protein. bioRxiv 2020.11.03.366641; doi:
httDs://doi.oro/10.1101/2020.11.03.366641.“ Následně v reakci na stížnost žadatelky ze dne
26. prosince 2020, evidované pod č. j. MZDR 55403/2020-8/MIN/KAN, byla ze strany
ministerstva dopisem č. j. MZDR 55403/2020-11/M IN/KAN předmětná literatura potvrzující
existenci viru SARS-CoV-2 specifikována. Dne 19. ledna 2021 bylo doručeno ministerstvu
podání č. j. MZDR 55403/2020-12/M IN/KAN, označené jako stížnost, v němž žadatelka
rozebírá, proč jí požadované informace nebyly obsaženy mezi informacemi, které jí
ministerstvo poskytlo. Ministerstvo v reakci na tuto stížnost vydalo napadené rozhodnutí,
jímž žádost žadatelky v části, kdy požadovala další (dosud neposkytnuté) studie odmítlo
s odůvodněním, že žádnými jinými než již poskytnutými studiemi nedisponuje.
Proti napadenému rozhodnutí podala dne 5. února 2021 žadatelka včasný rozklad, který
následně dne 8. února 2021 doplnila a ve kterém předestírá své názory ohledně skutečnosti,
proč by ministerstvo požadované údaje dle jejího názoru mít mělo.
Bez ohledu na námitky uplatněné v rozkladu, musí odvolací orgán vždy zkoumat zákonnost
napadeného rozhodnutí a postupu povinného subjektu, který vydání napadeného rozhodnutí
předcházel. Na základě podaného rozkladu jsem věc přezkoumal a dospěl k následujícím
závěrům.
Dle § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí
na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který
rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné
rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí.
Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze
účastník, který jím může být přímo dotčen.
Dle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že informací se 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.
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Dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt žádosti
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Výrok I. tohoto rozhodnutí je odůvodněn tím, že ve výroku napadeného rozhodnutí je
nesprávně označen účastník řízení, neboť ministerstvo, přestože v průběhu celého řízení
komunikovalo s žadatelkou, a nikoliv se zástupcem spolku RESETHEUS, protože žadatelka
nikdy v průběhu řízení žádné zmocnění k jednání za zmíněný spolek nepředložila, jako
účastníka označilo spolek RESETHEUS. O tom, že účastníkem řízení je žadatelka, a nikoliv
spolek RESETHEUS svědčí i skutečnost, že rozklad podala žadatelka, a nikoliv spolek
RESETHEUS. Na tom nic nemění, že žadatelka komunikovala také prostřednictvím emailu
s doménou spolku. V opačném případě by nezbylo než rozklad zamítnout jako podaný
neoprávněnou osobou. Proto byla výrokem I. tohoto rozhodnutí v souladu se shora
citovaným § 70 správního řádu tato zjevná nesprávnost v napadeném rozhodnutí opravena.
K výroku II. tohoto rozhodnutí uvádím, že postup ministerstva, kdy byla žádost žadatelky
částečně odmítnuta, odpovídá výkladu informačního zákona, vyplývajícímu z rozhodovací
praxe soudů. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. dubna 2008, č. j. 2 As
71/2007-56, lze poskytnutí informace odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně
vyjmenovány v § 7 - 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů
faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým
faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt
požadovanou informaci nemá. Povinný subjekt je tedy oprávněn odmítnout poskytnutí
informace z faktického důvodu, pokud informací nedisponuje a zároveň nemá povinnost s ní
disponovat, kdy skutečnost, že informací nedisponuje, musí být přezkoumatelným způsobem
doložena. Ze spisového materiálu vyplývá, že se ministerstvo obrátilo na věcně příslušné
útvary s dotazem, zda se k žádosti žadatelky mohou vyjádřit. Tímto šetřením bylo zjištěno,
že ministerstvo požadovanými informacemi tak, jak si je představuje žadatelka, nedisponuje.
Shrnu-li výše uvedené, povinný subjekt nevytváří, a tedy neposkytne informaci, kterou
nedisponuje, ledaže měl povinný subjekt právní povinnost takovou informací disponovat.
Platné právní předpisy však nestanovují ministerstvu povinnost požadovanými informacemi
disponovat a ani ji nelze v dané věci dovodit, čímž se ministerstvo v odůvodnění
napadeného rozhodnutí dostatečně zabývalo a své závěry odůvodnilo. Konstatuji také, že
ministerstvo není povinno vysvětlovat či dodatečně obhajovat své úkony na základě žádostí
podaných podle informačního zákona. Odborné publikace, články, studie apod. k tématu lze
nalézt ve veřejně dostupných databázích (např. PubMed). Povinný subjekt není povinen
vypracovávat nebo dohledávat pro žadatelku podle informačního zákona expertní práce k
jednotlivým odborným tématům.
Nad rámec výše uvedeného poznamenávám, že ministerstvo pochybilo, když si od počátku
neujasnilo, kdo je žadatelem o informaci a v případě že by jím byl spolek, mělo si od
žadatelky vyžádat zplnomocnění k zastupování spolku, v případě, že by se k žádosti
přihlásila žadatelka, mělo ministerstvo žadatelku vyzvat k uvedení data narození.
Statutárním orgánem spolku totiž není dle veřejně dostupných informací žadatelka, nýbrž
paní Lenka Tarabová, která je jako předseda oprávněna jednat navenek ve všech věcech.
Následně, po objasnění, kdo je žadatelem, mělo ministerstvo správně a v úplnosti
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identifikovat účastníka řízení, jak to požaduje § 68 odst. 2 správního řádu Z důvodu
nevyjasnění otázky žadatele, což se projevilo i v řízení o rozkladu, jsem musel pochybení
ministerstva zhojit opravným rozhodnutím v rozsahu výroku č, I tohoto rozhodnutí.
Z výše uvedených důvodů jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti výroku I. tohoto rozhodnutí lze do 15 dnů podle § 152
rozklad u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy
Palackého náměstí 4. 128 00 Praha 2. Lhůta pro podání
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno. O
odst. 2 správního řádu ministr zdravotnictví.

odst. 1 správního řádu podat
u Ministerstva zdravotnictví,
rozkladu počíná běžet dnem
rozkladu rozhoduje dle § 152

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 v návaznosti na
ustanovení § 152 odst. 5 správního řádu dále odvolat.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 136368500-202840210303114226, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

