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Váš dopis ze dne 3. září 2020

V Praze dne 15. září 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podanou dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 3. září 2020 Vaši žádost

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, evidovanou ve věci

ochranného opatření ministerstva MZDR 20599/2020-23/MIN/KAN, konkrétně pak (cituji):

1.Proč je povinnost provést druhý test pouze u cizinců? Fyziologie cizince

a českého občana je stejná. Proč diskriminujete cizince na základě státní

příslušnosti?

2.Na základě jakých zákonů a předpisů České republiky bylo rozhodnuto

o provedení druhého testu výhradně pro cizince?

3.Jaký má smysl provést druhý test, pokud je první test negativní?,

Vám sděluji následující:

Podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 258/2000 Sb.“), Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví stanoví

ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění,

a rozhoduje o jejich ukončení.

Podle § 68 odst. 1 věty prvé zákona č. 258/2000 Sb. ochranná opatření před zavlečením

vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí stanoví a o jejich ukončení

rozhodne Ministerstvo zdravotnictví.

V souladu se shora citovanou právní úpravou je Ministerstvo zdravotnictví z důvodu

ochrany před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí

oprávněno zakázat vstup na území České republiky občanům jiných zemí. Nelze však

zakázat vstup na území ČR občanům ČR, když je to jejich základní právo; těm lze stanovit

toliko podmínky vstupu, např. tím, že jim bude nařízena karanténa. Nejedná se přitom

o otázku jiné fyziologie občanů České republiky a cizinců a ani o diskriminaci cizinců.
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Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením ze dne 24. srpna 2020, č.j.: MZDR

20599/2020-25/MIN/KAN, k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mj. nařídilo zákaz vstupu na území České

republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým

rizikem výskytu COVID-19 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý

pobyt v těchto zemích, přičemž z tohoto zákazu stanovilo výjimky.

Podle bodu I.11 tohoto ochranného opatření nařídilo Ministerstvo zdravotnictví

zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí,

které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo

jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin

v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny

provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží

zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek

RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky; stejná povinnost platí

i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím.

Podle bodu I.13 tohoto ochranného opatření nařídilo Ministerstvo zdravotnictví všem

cizincům, na které se vztahuje bod I.11., se po 14 dnech od vstupu na území České

republiky na vlastní náklady podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2,

a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl

o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto

opatření; to neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen

odpovídajícím dokumentem.

V souladu se shora uvedenou právní úpravou je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno

stanovit, za jakých podmínek bude umožněn vstup na území České republiky pro všechny

občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19.

A pokud tito občané chtějí pracovat v České republice, musí je respektovat.

Druhý RT-PCR test je vyžadován vzhledem k poznatkům ohledně onemocnění COVID-19,

konkrétně k jeho inkubační době. Skutečnost, že výsledek prvního RT-PCR testu je

negativní, neznamená, že testovaná osoba nebyla již v zahraničí nakažena koronavirem,

a to právě vzhledem k inkubační době tohoto onemocnění. Proto je vyžadován i druhý RT-

PCR test.

S pozdravem
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