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Váš dopis ze dne 30. září 2020

Praha 9. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 30. září 2020, evidované pod

ve věci dotazů: Zda je tedy pravda, že dělníci v domě bez roušek

pro mě v domě povinného nošení roušek nepředstavují žádné zdravotní riziko, pokud

nevykazují příznaky žádné nemoci. Zda tedy roušky v tomto případě jsou nebo nejsou

povinné. Jakým konkrétním způsobem mám dále postupovat, abych se domohl svých

práv (a dům byl bez dělníků bez roušek), Vám sdělujeme následující:

Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020

s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného

opatření byl zakázán všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích

cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které

brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo

místo ubytování (např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy. Daný zákaz se

nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po

dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti

nejméně 2 metry od jiné osoby. V případě, že osoba/zaměstnanec nedodrží výše

uvedené, je možné, že bude pokutován. Přestupky a pokuty proti mimořádným

opatřením či usnesení vlády ČR vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
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veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti může krajská

hygienická stanice a policie ČR udělit dotyčnému pokutu. K Vaší otázce, zda dělníci v

objektu panelového domu pro Vás představují zdravotní riziko, pokud nevykazují

příznaky žádné nemoci, není možné zhodnotit, vždy záleží na dané situaci, kterážto

nikdy nebude stejná. V případě, že máte nadále podezření, že dochází k porušování

mimořádného opatření, doporučujeme Vám obrátit se na výše zmíněné kompetentní

orgány.
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