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Váš dopis ze dne 11. února 2021

V Praze dne 24. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne
11. února 2021, evidovanou pod č.j.

ve věci nařízení

č.j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN ze 7.12.2020 s účinností od 8.12.2020 je uvedeno
několik výjimek z nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty.
Na

základě,

čeho

mají

školy

zřízené

Ministerstvem

spravedlnosti

výjimku

udělenu?
Liší se žáci těchto škol fyziologicky od žáků jiných škol? Jedná se o bod 2,
výjimka v bodě f/.
Pokud se jednalo o rozhodnutí na základě nějaké modelace, které osoby jsou
za tyto výstupy zodpovědné? Kdo jejich práci odborně zaštítil?;

Vám sděluji následující:

Pokud se jedná o výjimku podle bodu 2 písm. f) MO MZ č.j. 15757/2020-43/MIN KAN –
„školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti“, lze upřesnit, že se jedná o střední školy
Vězeňské služby a školská zařízení jim sloužící a školy a školská zařízení určená pro
osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Jedná se tedy nepochybně
svou povahou o zařízení se specifickými režimovými opatřeními a nejedná o zařízení
s běžnou školní docházkou. Svou fyziognomií se pochopitelně od žáků/studentů běžných
škol neliší.
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Výjimka podle písm. f) uvedeného Mimořádného opatření se tak vztahuje na „školy
zřízené Ministerstvem spravedlnosti", neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy
stále

stejných

takového

lidí,

kolektivu

v

jejichž

případě

nepředstavuje

nepoužívání

vážné

riziko

ochranného
–

viz

prostředku

odůvodnění

v

rámci

příslušného

mimořádného opatření.
Tato zařízení jsou z hlediska své vnitřní organizace srovnatelná se školskými zařízeními
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školami zřízenými při nich a se
středisky výchovné péče při poskytování služeb internátní formou – viz bod 2, písm e)
předmětného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem

