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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane Šubíku, 
 
Úřad vlády ČR obdržel dne 8. září 2021 Vaše elektronické podání z téhož dne, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém 
žádáte „v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 210 (o nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 
stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin 
a škůdce užitkových rostlin) o doložení těchto informací: 
 
1. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za skutečně existující patogen vyskytující se v těle člověka (vzhledem k tomu, že ke 
dni Usnesení vlády ani k dnešnímu dni doposud nedošlo k jeho fyzické izolaci z biologického vzorku 
člověka nebo zvířete).  
2. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za nakažlivý patogen způsobující onemocnění COVID-19, a který se respirační cestou 
přenáší z člověka na člověka (vzhledem k tomu, že ke dni Usnesení vlády ani k dnešnímu dni 
doposud neexistuje vědecká studie, která by toto prokazovala). 
3. Jak lze z hlediska zákona definovat a dokázat úmyslné šíření SARS-CoV-2.“ 
 
V části Vašeho podání, která je označena jako odůvodnění, zároveň žádáte o doložení přesných 
podkladů a důkazů, které měla vláda k datu usnesení (tj. ke dni 13. března 2020) k dispozici a které 
relevantně a ověřitelně odpoví na žádost o informace.  
 
V reakci na Vaše požadavky formulované v bodech 1 a 2 žádosti a dále v její závěrečné části, si 
Vám v příloze této odpovědi dovoluji zaslat odůvodnění nařízení vlády ze dne 13. března 2020 č. 
75/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 
stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin 
a škůdce užitkových rostlin, tak jak bylo vládě předloženo při jeho schvalování, jímž Úřad vlády ČR 
jako povinný subjekt disponuje. Jak bylo ověřeno, jiný Vámi požadovaný podklad k uvedenému 
usnesení nemá povinný subjekt k dispozici. 
 
Ke zbývající části žádosti specifikované pod bodem 3 žádosti si Vás dovoluji informovat, že k této 
části Vaší žádosti bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.  

S pozdravem 
 
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – odůvodnění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.  

Mgr. Jan 
VeǏeǲa

Digitálnǔ podepsal 
Mgr. Jan VeǏeǲa 
Datum: 2021.09.22 
10:57:49 +02'00'









 

Úřad vlády České republiky 

V Praze 22. září 2021 
Čj. 33658/2021-UVCR-5 

ROZHODNUTÍ 

Úřad vlády České republiky, Odbor právní a kontrolní (dále jen „Úřad vlády“), jako věcně příslušný 
správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), a podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), 
 

rozhodl 
 

o žádosti o informace pana Davida Šubíka, narozeného 3. září 1970, bytem Roháčova 3339/3, 
Ostrava, PSČ: 702 00, ID DS: 2wsitaq (dále jen „žadatel“), podané s odkazem na zákon o 
informacích a doručené Úřadu vlády dne 8. září 2021,  
 

takto: 
 

Podle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 zákona o informacích se žádost částečně odmítá, pokud jde o 
bod 3 žádosti. 

 
 

Odůvodnění 

Žadatel se podáním ze dne 8. září 2021 obrátil na Úřad vlády se žádostí o poskytnutí následujících 
informací: 
 
„…v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 210 (o nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co 
se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce 
užitkových rostlin) o doložení těchto informací: 
 
1. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za skutečně existující patogen vyskytující se v těle člověka (vzhledem k tomu, že ke 
dni Usnesení vlády ani k dnešnímu dni doposud nedošlo k jeho fyzické izolaci z biologického vzorku 
člověka nebo zvířete).  
2. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za nakažlivý patogen způsobující onemocnění COVID-19, a který se respirační cestou 
přenáší z člověka na člověka (vzhledem k tomu, že ke dni Usnesení vlády ani k dnešnímu dni 
doposud neexistuje vědecká studie, která by toto prokazovala). 
3. Jak lze z hlediska zákona definovat a dokázat úmyslné šíření SARS-CoV-2.“ 
 
V závěrečné části podání, označené jako odůvodnění, žadatel zároveň žádá o doložení přesných 
podkladů a důkazů, které měla vláda k datu usnesení (tj. ke dni 13. března 2020) k dispozici a které 
relevantně a ověřitelně odpoví na jeho žádost o informace.  
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K části žádosti specifikované pod body 1, 2 a v závěrečné části podání již byly žadateli informace, 
kterými k dané problematice povinný subjekt disponuje, poskytnuty. Žadatel byl současně 
informován, že ke zbývající části jeho žádosti specifikované pod bodem 3 bude vydáno samostatné 
rozhodnutí.  
 
Dle § 2 odst. 1 zákona o informacích je Úřad vlády státním orgánem povinným poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti. Podle § 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mu přísluší plnění 
úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích 
orgánů. Úřad vlády je tedy povinen poskytovat informace o věcech, které měla k dispozici vláda 
nebo její poradní nebo pracovní orgány. Podle § 2 odst. 4 zákona o informacích se však povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
  
Žadatel se svou žádostí v bodě 3 domáhá od Úřadu vlády vyslovení právního stanoviska na 
předestřenou problematiku. Na žádosti o poskytnutí právního stanoviska se však nevztahuje 
povinnost poskytovat informace, jelikož Úřadu vlády neplyne ze zákona o informacích povinnost 
vytvářet odpovědi na dotaz na názor. Ze strany žadatele není požadována ani existující informace, 
která by byla v dispozici Úřadu vlády, jelikož žadatel se domáhá vytvoření právního stanoviska 
k určité problematice, tedy nové informace, resp. vytvoření odpovědi na dotaz na názor. 
  
V daném případě tak nejde o stanovisko, které by bylo v minulosti Úřadem vlády formálně zaujato 
či zachyceno s ohledem na skutečnost, že předkladatelem předmětného nařízení bylo Ministerstvo 
vnitra (k této problematice se vyjádřil mimo jiné NSS ve svém rozsudku 1 As 107/2011-70 ze dne 
19.10.2011, kdy konstatoval, že: „Jestliže se žádost o informace týká názoru povinného subjektu na 
určitou záležitost, který má povinný subjekt teprve zaujmout, pak je zcela namístě takovou žádost 
odmítnout s odkazem na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.“. Rovněž se 
nejedná o věc, kterou by bylo možné zodpovědět výtahem či shrnutím z existujících dokumentů, ani 
se nejedná o informaci, kterou by byl Úřad vlády ze zákona povinen disponovat (vizte rozsudek NSS 
1 As 141/2011-67: „Odmítnout žádost o informace s tím, že by bylo nutné vytvořit nové informace (§ 
2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) lze pouze v případě, že 
povinný subjekt nemá povinnost předmětnými informacemi disponovat.“. Proto je tedy nutno tuto 
otázku subsumovat pod § 2 odst. 4 zákona o informacích, který stanoví, že se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  
 
Je tedy zjevné, že jsou zde dány důvody pro částečné neposkytnutí informací podle § 2 odst. 4 
zákona o informacích a je tedy na místě aplikovat ustanovení § 15 odst. 1 zákona o informacích, 
kde je stanoveno, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to v daném případě z důvodu, že předmětem části 
žádosti je vytváření nové informace povinným subjektem, resp. dotaz na názor.  
 
S odkazem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části. 
 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat rozklad (§ 152 odst. 1 a 5 
správního řádu), a to podáním učiněným u Úřadu vlády. O rozkladu rozhoduje vedoucí Úřadu vlády. 
Lhůta k podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení 
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší příští pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu).  
 
V případě, že rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb a nebylo dříve adresátem 
vyzvednuto, považuje se desátý den od připravení rozhodnutí k vyzvednutí za den doručení. Lhůta 
k podání rozkladu počíná v takových případech běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, 
kdy bylo rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
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Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl 
bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 
správního řádu požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. 
 
 
 
 
        „Otisk úředního razítka“ 
Mgr. Jan Večeřa  
ředitel Odboru právního a kontrolního 
       
 

Mgr. Jan 
VeǏeǲa

Digitálnǔ podepsal 
Mgr. Jan VeǏeǲa 
Datum: 2021.09.22 
10:59:58 +02'00'


