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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxx 

ZE DNE:   xxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 45/21/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: Uherek   

TEL.: 577 552 300   
E-MAIL: uherek@bnzlin.cz   
DATUM:                  26. ledna 2021   

 

 
Re: žádost o poskytnutí informací 
 
 
Dne 25. 1. 2021 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), o poskytnutí 
informací v tomto znění: 
 
Dobrý den, prosím Vás, měl bych na Vás prosbu. Žádám Vás tímto o zaslání údajů k počtu očkování 
proti covid-19 ve vaší nemocnici k dnešnímu dni.  
 
Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?  
V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?  
V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice?  
V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let? 
V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalizované ve vaší nemocnici? 
V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let? 
Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?  
 
 
K dotazům povinný subjekt poskytuje následující informace (jde o údaje k 22. 1. 2021): 
 
v KNTB bylo podáno 2.119 vakcín, z toho: 

- v 94 případech dávku dostali senioři nad 80 let, kteří se rezervovali prostřednictvím 
příslušného systému,  

- 206 ks dávek podal mobilní tým ve dvou domovech pro seniory, 
- v 1.819 případů šlo o zaměstnance KNTB, praktické lékaře, ambulantní specialisty 

a zdravotnické zaměstnance těchto soukromých poskytovatelů zdravotních služeb.  
 
Dále KNTB vydala k očkování: 

- 900 dávek na naočkování klientů a zdravotnických pracovníků poskytovatelů sociálních 
služeb (tj. domovům pro seniory, domovům s pečovatelskou službou atd.) a 
zdravotníků soukromého poskytovatele EUC Kliniky Zlín,  

- 84 dávek bylo vydáno praktickým lékařům k naočkování jimi registrovaných pacientů 
nad 80 let.  

 
Dne 25. 1. 2021 byla v KNTB podána vakcína první hospitalizované pacientce, další podání se 
samozřejmě předpokládají.  



2 

 

 
 
 
 
Co do ostatních dotazů, tzn.  
 
V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?  
 
KNTB tyto informace v žadatelem nastavené struktuře neeviduje a ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) proto jejich poskytnutí 
 

odmítá. 
 

Odůvodnění: 
 

zákon v ustanovení § 2 odst. 4 stanoví, že stanovená povinnost k poskytování informací se netýká 
mimo jiné vytváření nových informací. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona v návaznosti na výše 
uvedené stanoví, že informací se pro účely zákona rozumí jakýkoli 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. 
 
Informační povinnost ve smyslu zákona se tedy vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinný 
subjekt v danou chvíli skutečně a reálně disponuje, jinými slovy které existují. Není tedy povinností 
povinného subjektu, aby v rámci žádostí uplatněných podle zákona vytvářel nové informace, 
tj. takové informace, které v rámci své působnosti, výkonu své činnosti, nezpracovává, neeviduje a 
nemá je tedy v dané podobě k dispozici.  
 
Smyslem zákona totiž není povinnost k vytváření informací pro veřejnou kontrolu činnosti povinných 
subjektů, ani pak nemůže toto sloužit pro uspokojování žadatelů, resp. jejich zájmů a vlastních potřeb 
či vytváření doposud neexistujících statistik, databází nebo jiných souborů nových informací. 
 
Údaje požadované výše ve struktuře dle věku či podrobného pracovního zařazení zaměstnanců 
povinný subjekt nezaznamenává a ani k tomu není povinen dle žádného právního předpisu 
či mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (případně však tyto údaje může v rozdělení 
dle věkových skupin poskytnout Ústav zdravotnických informací a statistiky).  
 
Povinný subjekt by tedy musel tyto informace v zadané obsahové podobě a struktuře zcela nově 
vytvořit či zpětně dohledávat, což by byla činnost výrazně nad rámec mechanického zpracování 
a shromáždění informací, a tedy i nad rámec poskytování informací dle zákona (srov. obdobně Furek, 
Adam a Rothanzl, Lukáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. 
Komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2012).  
 

Poučení o odvolání: 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to 
(ve smyslu § 16b odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona) k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
 
 
 
 
MUDr. Radomír Maráček    Mgr. Jozef Machek 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
 
 


