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K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci dotazu: „Zda doporučujete v této době

a četných opatření vycestovat do zahraničí i vzhledem k možnosti, že by se mohla

situace výrazně zhoršit. Zajímá mě, především i vzhledem k šíření mutace Delta, zda by

mohli být i nezletilé děti ohroženy touto mutací. Když ještě nespadají do kategorie

očkování. Jsem si vědoma možnosti, že se může jednat jen o informativní sdělení.

Nedokážu si však představit, kdo kompetentnější by mi mohl podat aktuální a pravdivé

informace než právě ministerstvo zdravotnictví“, 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 výhradně dotazem na názor Ministerstva zdravotnictví, přičemž na

takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ

nevztahuje
1
.

Povinností ministerstva zdravotnictví, ani smyslem zákona č. 106/1999 Sb. není vydávat

v jeho režimu a na základě žádostí podaných jeho prostřednictvím doporučení k té či oné

aktivitě občanů ČR a mimo povinnosti ukládané právními předpisy, opatřeními obecné

povahy, správními rozhodnutími či jinými normativními akty regulovat jejich jednání.

Obecně platí ústavně právní zásada vtělená do čl. 2 odst. 4 Ústavy, že každý občan

může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon

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

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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neukládá. Doporučení ministerstva, které žádáte, by bylo toliko vyjádřením jeho názoru,

který v dané věci nezaujalo a ani k tomu není dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona

č. 106/1999 Sb. povinno.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že Ministerstvo zdravotnictví se snaží

aktivně ať již veřejnými prohlášeními ústy pana ministra, paní hlavní hygieničky a dalších

představitelů, tak i opatřeními dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, chránit zdraví a život obyvatel České

republiky. Součástí je i poskytování informací o možných rizicích, která jsou spojena

s vycestováním do zahraničních zemí. Jak je uvedeno na stránkách Ministerstva

zahraničních věcí: „S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových

mutací koronaviru jsou pravidla pro návrat do České republiky upravena formou

průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cestovatelé musí podstoupit testování na COVID-19 již před zahájením návratu do ČR

z většiny zemí světa. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se

společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresívnější vlně pandemie.“

Současně si dovolujeme upozornit na skutečně dynamický vývoj pandemie, který je

těžko predikovatelný s tím, že pravidla reagují promptně na aktuálně zjištěný stav. Stejně

flexibilní reakce je pak očekávaná i od občanů České republiky, byť je průběžné

sledování aktualit, doporučení a nařízení při běžných starostech a životních situacích

náročné.

Kromě dříve zaslaných odkazů, které je v souvislosti s plánováním jakékoliv zahraniční

cesty nezbytné průběžně sledovat, dovolujeme si Vám zaslat ještě aktuální vyjádření z

mimořádného zasedání vlády ČR, na kterém ministr zdravotnictví prezentoval nejnovější

poznatky k vývoji pandemie, a to vč. prokazatelných zahraničních dat o nové mutaci

COVID-19 delta. Celou tiskovou zprávu naleznete na stránkách Ministerstva

zdravotnictví, ze zprávy si dovolíme citovat pouze část: „Ministerstvo zdravotnictví vládu

dále informovalo o změně pravidel pro návrat ze zemí z červené kategorie, kdy budou

nově platit stejná opatření, jako při návratu z tmavě červené kategorie. U červené

kategorie zemí bude nově nutné po návratu absolvovat PCR test, a to nejdříve

5. a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do výsledku testu je nutná samoizolace.

„Blíží se prázdniny a výrazně roste cestovatelská aktivita. Současně s tím se

významně zvyšuje riziko zanesení mutací do ČR. Po poradě s Centrálním řídícím

týmem a paní hlavní hygieničkou jsme se proto rozhodli zpřísnit opatření na

hranicích při návratu z červených zemí,“ dodává ministr. K této změně dochází od

1. července. Od stejného data se rozšíří kategorie zemí s extrémním rizikem nákazy

(černá kategorie), kam přibude Namibie, Paraguay a Rusko. Od pondělí 5. července se

pak kategorie rozšíří také o Tunisko.“
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Marocké království, které je předmětem Vaší žádosti mezi zeměmi s extrémním rizikem

nákazy onemocnění COVID-19 zatím není, zůstalo v kategorii Velmi vysokého rizika

nákazy, kam se cestovat zatím smí, byť omezeně. Z internetových stránek MZV lze

vyčíst aktuální podmínky pro vstup/výstup do/ze země, omezení pro dopravu, platná

opatření, odkazy na místní instituce i seznam testovacích míst.

Velice doporučujeme pravidelně sledovat aktualizovaná Ochranná opatření na COVID

portálu vlády ČR nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva

zahraničních věcí.

Současně si dovolujeme upozornit, že od 1. července 2021 je možné registrovat na

očkování proti COVID-19 rovněž děti mezi 12 a 15 lety (je-li to relevantní pro nezletilé

děti ve Vaší péči). Více informací o očkování dětí naleznete rovněž na stránkách

Ministerstva zdravotnictví.

Na závěr dovolte dodat, že úspěšnost všech hygienicko-protiepidemických příkladů

opatření je vždy kombinací opatření a způsobu, jakým jsou tato akceptována

a aplikována veřejností. Je totiž na každém člověku, aby odpovědně vyhodnotil

zveřejněné informace a dle svých možností je aplikoval ve svém životě, v případě péče

o nezletilé děti pak i v životě těchto dětí. Toto je Ústavou ČR garantované plné právo

každého občana České republiky.

S pozdravem

Elektronický
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