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ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 21. listopadu 2020

V Praze dne 4. prosince 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 21. listopadu 2020, evidované pod
upozorňoval

na

skutečnost,

že

kterou jste

(cituji)

„nejsou

zavedena

prakticky

žádná

opatření

k zamezení šíření nákazy COVID 19“, Vám sděluji následující:

Předem mé odpovědi mi dovolte Vás informovat, že dle § 2, čl. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
se

povinnost

poskytovat

informace

netýká

dotazů

na

názory,

budoucí

rozhodnutí

a vytváření nových informací.

K datu Vaší žádosti platil zákaz volného pohybu osob na území České republiky, což se
vztahovalo i na cestování v rámci našeho území (a lze tedy považovat i za krok k omezení
počtu osob v dopravních prostředcích). Od 3. 12. 2020 platí PES 3: V novém stupni byl
uvolněn volný pohyb osob. Nicméně, s ohledem na aktuální situaci platí, že dobu mimo
své bydliště bychom měli nyní omezit na nezbytné případy, včetně omezení kontaktů
s jinými osobami. V současné situaci je vhodné, aby osoby cestovaly Vámi zmiňovanými
prostředky, pokud možno,

co nejméně. V případě nutnosti

takovéhoto cestování

pak

Ministerstvo zdravotnictví upravuje dané příslušnými opatřeními (tj. nošení ochranných
prostředků

dýchacích

cest

aj.)

a

je

doporučováno

např.

nošení

rukavic

apod.

Je

doporučeno zbytečně se nedotýkat ploch, zejména madel a tyčí. Obecně je doporučeno
dodržovat zvýšená hygienická opatření. Nad výše uvedené lze konstatovat, že každá
přepravní společnost upravuje samostatně podmínky provozu

na svých

linkách. Tyto

informace naleznete na webových stránkách konkrétních přepravních společností.

S pozdravem

ä

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz
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