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K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci dotazu: „Reaguji na tweet pana

ministra: https://twitter.com/adamvojtechano/status/1409855273473396740 „Po

konzultaci s epidemiology a zaměstnavateli budu vládě navrhovat, aby lidé po návratu

z dovolené zpět do práce předložili zaměstnavateli potvrzení o negativním testu. Číslo

R delta mutace je 8. Riziko vzedmutí další vlny covid-19 je vysoké, musíme na to

reagovat." Na základě jakých dat/odůvodnění chcete zavést testování po dovolených?

Pokud něco takového chcete zavést předpokládám, že máte i přesné analýzy. Jak velká

pravděpodobnost je, že se na dovolené nakazím onemocněním COVID-19? Upozorňuji,

že už nyní se při vámi vybraných "rizikových" činnostech musí lidé testovat. Z jakého

důvodu je člověk vracející se z dovolené nebezpečnější než člověk vracející se

z nějakého pracovního setkání, které se uskutečnilo mimo firmu? Z jakého důvodu se

budu muset nechat testovat, když trávím dovolenou doma a nikam necestuji? Nejvyšší

správní soud, již několikrát prosil o lepší zdůvodňování. Proto prosím o analýzu, která

tento návrh řádně odůvodní,“ podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vám sdělujeme

následující:

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

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Vaše žádost je výhradně dotazem na budoucí rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví,

přičemž na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu

InfZ nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že všechna platná opatření lze nalézt na

stránkách Ministerstva zdravotnictví a/nebo vlády ČR. Data a podklady pro opatření

proti šíření pandemie COVID-19 jsou pak, stejně jako předchozí uvedené zdroje,

pravidelně aktualizovány na stránkách COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR.

S pozdravem

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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