
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne 27. listopadu 2020

V Praze dne 9. prosince 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 27. listopadu 2020, evidovaným pod č. j.:

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

předpisů, požádal o následující informace (cituji):

V případě rozvolnění v rámci protiepidemiologických opatření tzv. PES ve 3. stupni platí

jistá pravidla pro zařízení stravovacích služeb. Jedná se o pravidla platná pro všechny

stravovací služby myšleno (restaurace, kavárny) na území celé ČR?

• Pokud se nachází zařízení stravovacích služeb ,,kavárna“ v prostoru nákupního

centra, platí pro ni stejná pravidla?

• Pokud se nachází ,,kavárna“ v nákupním centru, ale není přímo v prostoru FOOD

COURTU tzv. jídelního koutku, jak je v této sekci povolen v 3. skupině PES pro

nákupní centra prodej pouze přes výdejní okénko, ale nachází se mimo něj

na opačné straně nákupního centra, může provozovat se sezením uvnitř kavárny

včetně obsluhy a prodeje s sebou za podmínek dodržení opatření 3. stupně

platných pro zařízení stravovacích služeb?

• Pokud nikoliv, tak prosím o zdůvodnění rozdílu možnosti provozu stravovacího

zařízení v nákupním centru a mimo něj.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Předem mé odpovědi mi dovolte Vás upozornit, že informační povinnost se netýká

právních výkladů.
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K Vašim dotazům uvádím, že od 9. prosince 2020 je platné Usnesení vlády ČR o přijetí

krizového opatření č. 1290, které v čl. 11 a 12 (písmeno j) upravuje pravidla pro zařízení

stravovacích služeb.

Opatření se přijímají na základě platných epidemiologických principů represivních opatření

k zabránění přenosu infekčních onemocnění v době epidemie, která jsou platná pro covid-

19 podobně jako pro další respirační nákazy. Přesto se musí příslušná opatření přijímat,

aby se zabránilo šíření viru v populaci. Základním kritériem pro omezení šíření, je

omezení vzájemných kontaktů a snížení mobility obyvatel. Redukce všech kontaktů je

nezbytná na úroveň 80 % redukce ve stupni 5, na 60 % ve stupni 4., na 40 % ve stupni 3,

na 30 % ve stupni 2 a 20 % ve stupni 1.

V příloze Vám zasílám Matici opatření pro průmysl a obchod, která specifikuje provozovny

stravovacích služeb i nákupní centra.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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