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Váš dopis ze dne 11. března 2021

Praha 25. března 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

11. března 2021, evidovanou pod č.j.

dne

kterou jste požádal

o následující informace:
1/ postavení usnesení vlády v právním pořádku, že je nadřazeno zákonu
2/ rozsah pracovní doby ředitele odboru, který poskytuje metodickou pomoc Slavii
3/ kolik lékařů z ministerstva a podřízených organizací nastoupilo do nemocnic,
když se studentům nařizuje práce.
4/ když je povoleno sportovní utkání, proč u toho musí být VIP hosté?;

Vám sděluji následující:
Ad 1
Usnesení vlády není nadřazeno zákonu.

Ad 2
Délka stanovené týdenní služební a pracovní doby státních zaměstnanců a zaměstnanců
ministerstva činí 40 hodin a je upravena příslušnými služebními předpisy.

Ad 3
Ministerstvo zdravotnictví disponuje 8 systemizovanými místy, na kterých je stanoven m. j.
požadavek lékařského vzdělání. Státní zaměstnanci na těchto místech vykonávají činnosti
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v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků nebo ochrany veřejného zdraví (epidemiologie).
Tito zaměstnanci, na které se Vámi zmíněná pracovní povinnost nevztahuje, tak nadále
vykonávají službu

v ministerstvu zdravotnictví,

a to na, v současné

době, klíčových

pozicích.

Ad 4
V případě povolení sportovního utkání, za zcela výjimečných podmínek a za dodržení
nezbytných protiepidemických

opatření, jako tomu bylo v případě fotbalového

utkání

Slavia Praha – Leicester City, pochopitelně účast jedinců označených Vámi jako „VIP
hosté“ nutná není.
Pokud Váš dotaz ale směřuje ke sdělení důvodů účasti omezeného množství diváků
na tomto sportovním klání, lze konstatovat, že Vláda ČR v souladu s bodem VIII. usnesení
vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021, č. 79, o přijetí krizového opatření, určila
Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky
pro

hromadné

akce

jinak

zakázané

v

důsledku

tohoto

krizového

opatření,

při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže. A právě tak
tomu bylo v případě výše uvedeného fotbalového utkání.

S pozdravem

