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Váš dopis ze dne 13. listopadu 2020

V Praze dne 20. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 13. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

požádal o následující informace (cituji):

1) Kolik občanů dostalo v souvislosti s předmětným nezákonným opatřením

o povinném nošení roušek pokutu?

2) V jaké celkové výši byly tyto pokuty?

3) Má MZD jmenovitou evidenci občanů, kteří platili tyto pokuty?

4) Jakým způsobem se MZD postaví k tomu, že vybírala pokuty na základě

nezákonného nařízení?

5) Kdo jmenovitě nařídil, aby byly uskutečňovány kontroly na dodržování

nezákonného nařízení o povinném nošení roušek?

6) Sdělte nám jmenovitě konkrétní osoby, které jsou zodpovědné za vydání tohoto

nezákonného rozhodnutí, a tedy na kterých budou moci občané vyžadovat

náhradu škody, kterou tyto úřední osoby, vlivem nezákonného rozhodnutí,

způsobily. Žádáme konkrétní jména, aby později, při uplatňování jednotlivých

nároků občanů, nebyly spory o odpovědnosti konkrétních osob;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1, 2, 3, 4, 5:

sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví nemá požadované informace k dispozici, jelikož se

nevztahují k jeho působnosti.

Vaši žádost formulovanou v uvedených bodech tak nezbývá, než odložit dle ustanovení §

14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v

případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.
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Nad rámec výše uvedené mohu uvést, že pokuta je ukládána za přestupek dle § 92n odst.

1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustí fyzická, právnická

nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní povinnosti uložené mimořádným opatřením

podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) tohoto zákona k ochraně

zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné

mimořádné události. Tento přestupek projednává místně příslušná krajská hygienická

stanice.

Na základě zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie

postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s

prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, může pokutu za tento přestupek příkazem na místě uložit také orgán

Policie České republiky a strážník obecní policie.

Povinnost příslušných orgánů zahájit z moci úřední řízení o každém přestupku, který zjistí,

vyplývá z § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a řízení

o nich, ve znění pozdějších předpisů. Strážník obecní policie nebo orgán Policie České

republiky jsou také dle právních předpisů při zjištění porušení povinnosti nosit ochranné

prostředky dýchacích cest povinni učinit příslušné úkony.

K otázce č. 6:

Mimořádné opatření bylo vydáno tehdejším ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Romanem

Prymulou, CSc., Ph.D. Dále se na věci podílel odborný aparát Ministerstva zdravotnictví,

v rámci standardní přípravy a projednání na úrovni Centrálního řídícího týmu COVID-19

a jeho pracovní skupin, následně byl materiál předložen vládě ČR k vyslovení

předběžného souhlasu.

S pozdravem
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