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Váš dopis ze dne 24. února 2021

V Praze dne 8. března 2021

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 24. února 2021, evidované pod č. j.: kterou jste

požádala o dotazy v souvislosti s Pandemickým zákonem, konkrétně pak:

1)

A) Na základě jakého právního dokumentu byla Ministerstvem zdravotnictví v ČR

vyhlášena Pandemie na jaře 2020?

B) Kde prosím najdu oficiální odkazy na toto ve sbírce zákonů ČR?

2)

A) Na základě jakého právního dokumentu je vyhlášena Pandemie v ČR nyní -tedy

do 24.2.2020?

B) A kde prosím najdu oficiální § znění zákona, který přímo odkazuje na vyhlášení

Pandemie a souvislostí nouzového stavu?

3)

A) Dle jakého zákona, předpisu vstoupil v platnost Pandemický zákon v ČR a

B) kdy se tak stalo poprvé?

4)

A) Který legislativní předpis/ zákon (je tzv. „nadřízen") zaštiťuje Pandemický zákon

v ČR?

V příloze Vám zasílám vyjádření k jednotlivým dotazům.

Ad 1 a ad 2

Pandemie se nevyhlašuje, pandemie vzniká. Pandemie je epidemie velkého rozsahu

zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí

na velkém území (kontinent) za určité časové období. K 11. březnu 2020 bylo na celém

světě hlášeno 118 598 případů COVID-19 z více než 100 zemí světa. Od konce února
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2020 byla většina hlášených případů mimo Čínu, přičemž většina z nich byla hlášena ze

zemí EU/EEA a Velké Británie. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil

dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii.

Ad 3 a Ad 4

Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. „Pandemický zákon“) předložila Vláda ČR

Poslanecké sněmovně dne 15. 2. 2021. Zástupce navrhovatele byl ministr zdravotnictví.

Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 bylo rozhodnuto, že předložený návrh zákona bude

projednáván ve zkráceném jednání (s vynecháním 1. čtení). Poslanecká

sněmovna postoupila dne 19. 2. 2021 návrh zákona Senátu. O návrhu zákona vráceném

Senátem bylo hlasováno dne 26. 2. 2021. Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy

přijala. Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26. 2. 2021. Prezident zákon

podepsal 26. 2. 2021. Zákon byl poté vyhlášen 26. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 38

pod číslem 94/2021 Sb.

S pozdravem

v Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

é Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz


