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Váš dopis ze dne 20. dubna 2021

Praha 3. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 20. dubna 2021, evidované pod č. j.:

kterou jste požádal o následující informace:

1) Kteří zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví připravovali poslední dvě Sdělení

Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí

s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 nebo pro

toto Sdělení připravovali podklady?

2) Která osoba, která podléhá zákonu o státní službě, má v kompetenci

předložení Sdělení k podpisu ministru zdravotnictví?

3) Na základě jakých skutečností (jakých dat či jakých jiných důvodů) byla

v posledních dvou Sděleních zařazena Velká Británie mezi země s velmi

vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19?;

Vám sdělujeme následující:

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí ‚

s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19, se v rámci

Ministerstva zdravotnictví připravuje v gesci náměstka pro legislativu a právo pana JUDr.

Toto sdělení je vždy vydáváno po předchozím projednání

s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí.

V případě vydávání tohoto sdělení nedochází k žádnému ad hoc rozhodnutí, ale k použití

pravidel uvedených v bodu III/1 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví podle

§ 68 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t.č. ochranného opatření

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN,

jehož plný text naleznete zde: Ochranne-opatreni-–-omezeni-prekroceni-statni-hranice-

Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-5.-4.-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz), a aktuální týdenní

zprávy vydávané každý čtvrtek Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí

(www.ecdc.europa.eu).

Dokument, tak jako jiná spisová dokumentace, je k podpisu ministra předkládán

prostřednictvím odboru Kanceláře ministra, a to v souladu s Organizačním řádem

Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o status Velké Británie, tak podle bodu III/1 shora uvedeného ochranného

opatření třetí země, tedy země, které nejsou členskými státy Evropské unie, a do této

kategorie v současnosti patří i Velká Británie, vždy patří na seznam zemí s velmi

vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy nedochází k aktuálnímu

posouzení epidemiologické situace v dané zemi. Výjimkou jsou pouze vybrané třetí

země dle Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912 ve znění jeho revizí, které patří

na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Pokud nedojde ke změně pravidel, tak Česká republika vyřadí Velkou Británii

ze seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 až tehdy,

když se na tom shodnou všechny členské státy Evropské unie a zařadí Velkou Británii

do Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912.

Bližší informace jsou dostupné na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-

rizika-nakazy/.

S pozdravem


