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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
18.

února

2021,

evidovanou

pod

č.j.

kterou

jste

požadoval odpovědi na následující otázky:
1) Je pravdou že dle platných nařízení vlády musím v případě návratu do ČR coby občan
ČR při vstupu do země předložit negativní test na koronavirus, antigenní

či PCR?

2) Je pravdou, že tento požadavek je v rozporu s aktuálním doporučením Rady EU, které
v případě občanů, kteří se navracejí do své domovské země, doporučuje zavést možnost
nechat se testovat až po příletu?
3) Pokud je tomu tak, že česká úprava je v rozporu s doporučením EU (viz otázka 2
výše), jaké právní a obecné opodstatnění je za tímto krokem, a to zvláště za stavu, kde
je

rizikem

jednoznačně

Česko

pro

Evropu,

nikoli

naopak?

4) Prosím o zaslání odůvodnění a datových podkladů, na jejichž základě bylo usouzeno,
že je třeba jít proti doporučení Rady EU a zavést konkrétně toto opatření, test v zahraničí
pro občany ČR, což je často velmi složitý úkol.
5) Má MZ ČR přehled, které Evropské země mají stejný režim, čili které země EU
vyžadují
6)

po svých

Pokud

MZ

ČR

občanech
má tuto

(po

svých

informaci,

občanech,

prosím

o

zdůrazňuji) test

sdělení,

o

které

před
země

vstupem?
se

jedná.

7) Jak bude postupováno, pokud před nástupem do letadla v některé ze zemí EU
nepředložím negativní test, nebo pokud budu mít test pozitivní? Bude mi umožněno vrátit
se

do

země,

nebo

budu

internován

v

zahraničí?

8) Jaký je výhled, že se velmi brzy ČR vrátí k systému, kdy bude možné variantně pro
občany postoupit test až na území jejich domovské země?;

Vám sděluji následující:
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Ad 1
ANO, ale pouze v případě návratu ze zemí, které jsou na seznamu zemí se středním
rizikem, vysokým rizikem a velmi vysokým rizikem.

Ad 2)
NE –

v případě, že není možné

zajistit provedení testu

v zemi

odjezdu, ochranné

opatření MZ ze dne 14. února 2021, č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, v bodě III.6
stanoví, že občané České republiky a jejich rodinní příslušníci podle bodu I.7 písm. b)
nebo partneři podle bodu I.7 písm. j) cestují-li společně a dále osoby podle bodu I.5
písm. i), na které dopadá povinnost podle bodu I.3 písm. b) nebo I.4 písm. b) mohou pro
účely bodu I.18 před vstupem na území České republiky disponovat namísto písemného
potvrzení podle
Ministerstvem

bodu I.3 písm. b) nebo I.4 písm.

zahraničních

věcí

České

republiky

b) diplomatickou nótou vydanou
osvědčující

nemožnost

zajistit

si

provedení potřebného testu v zemi odjezdu.

Ad 3)
Nerelevantní s ohledem na zápornou odpověď v bodě 2.

Ad 4)
Nerelevantní s ohledem na zápornou odpověď v bodě 2.

Ad 5)
Vaši žádost v tomto bodě 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. Lze konstatovat, že požadovanou
informací by mohl disponovat subjekt od MZ odlišný, a to Ministerstvo zahraničních věcí,
respektive zastupitelské úřady.

Ad 6)
Vaši žádost v tomto bodě 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. Lze konstatovat, že požadovanou
informací by mohl disponovat subjekt od MZ odlišný, a to Ministerstvo zahraničních věcí,
respektive zastupitelské úřady.

Ad 7)
Vaši žádost v tomto bodě 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. Lze konstatovat, že požadovanou
informací by mohl disponovat subjekt od MZ odlišný, a to Ministerstvo zahraničních věcí,
respektive zastupitelské úřady.
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Ad 8)
K této otázce Vám doručovací službou zasíláme

S pozdravem

Rozhodnutí č.j.

