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K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci dotazu: „1) Do jaké kategorie rizik spadá

Maroko. 2) Co vše musí nezletilé absolvovat před odletem a po návratu z Maroka.

3) Jaká jsou doporučení v případě, že by v Maroku před odletem byl otec pozitivní na

Covid nebo některá z dcer. 4) V případě, že by otec byl pozitivní, jak mohu pak dopravit

dcery z Maroka nebo musí s otcem zůstat v karanténě. 5) Zda doporučujete vycestování

s nezletilými dětmi do zemí s vysokým rizikem, pokud Maroko do této kategorie spadá.

6) Zda po návratu budou muset absolvovat 14denní karanténu. Po návratu by měly

dcery být předány mě a jaká opatření bych musela já konkrétně dodržet,“ podané podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), Vám sdělujeme následující:

Vaše žádost je, kromě dotazu 1, výhradně dotazem na budoucí rozhodnutí či na

vytváření nových informací Ministerstvem zdravotnictví, přičemž

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

nevztahuje
1
. Současně si dovolujeme upozornit na to, že je nezbytné, aby v žádosti dle

InfZ, dle § 14, odst. 2, fyzická osoba ve své žádosti uvedla své jméno, příjmení, datum

narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že k dnešnímu dni (k 30. 6. 2021) je

Marocké království na tzv. Mapě cestovatele, uveřejněné na stránkách Ministerstva

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

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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zahraničních věcí zařazeno do země v kategorii „Velmi vysoké riziko infekce!“, barva

tmavě červená. Stejná mapa aktuálně uvádí, že po návratu do ČR je nařízen

test/karanténa/test s odkazem na detailnější informace.

Obrázek 1 Mapa cestovatele
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Zdroj: MZV

Při rozkliknutí aktivního linku „zde“ jsou pak detailní a pravidelně aktualizované

informace, které se týkají jak vstupu na území Marockého království, dopravy, opatření

platných v Marockém království, odkazy na místní instituce a samozřejmě i podmínky pro

návrat do ČR. Stránku je nutné pravidelně kontrolovat, abyste měla vždy aktuální

informace o vývoji opatření spjatých s konkrétní zemí. Na stejném místě naleznete

i informace, ze kterých můžete odvodit odpovědi na Vaše další dotazy.

Kromě výše uvedeného je, a to zejména vzhledem k proměnlivosti podmínek iniciujících

změny v hygienicko-protiepidemických opatřeních, vhodné pravidelně sledovat stránky

Ministerstva zahraničních věcí (MZV), zejména pak Přehled podmínek ke vstupu do
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jednotlivých států a území při cestě do zahraničí a Přehled podmínek k návratu do České

republiky.

MZV rovněž zřídilo infolinku, která je na tel. čísle +420 222 264 222 k dispozici od

pondělí do pátku v intervalu 8:00 až 16:00.

Aktualizované informace o cestování v době pandemie naleznete rovněž na stránkách

Ministerstva zdravotnictví, jako i na portálu vlády ČR. I Ministerstvo zdravotnictví má pro

občany k dispozici informační linku ke koronaviru, která je na čísle 1221 (ze zahraničí

+420 226 20 1221) k dispozici denně od 8 do 19 hod.

Při cestách do zahraničí je vhodné cestující zaregistrovat i v dobrovolném registračním

systému DROZD, díky čemuž je zlepšena reakce zástupců ČR při vyhledávání, asistenci

či zprostředkování kontaktu občanů ČR s blízkými.

V příloze rovněž zasíláme doporučený vzor žádosti dle InfZ, který Vám pomůže

s dodržením formálních požadavků žádosti dle InfZ kdykoliv v budoucnu, a to při

komunikaci s jakýmkoliv orgánem veřejné správy.

S pozdravem

Příloha

1. Doporučený vzor žádosti dle InfZ

Elektronický
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