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Váš dopis ze dne 2. července 2021

V Praze dne 5. srpna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 2. července 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.

kterou jste požádal o následující informace:

a) Podle kterého zákonného předpisu mají provozovatelé služeb právo kontrolovat

informace o zdravotním stavu zákazníků? Podle směrnice 95/46/ES (dále jako

GDPR) a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb. se jedná o citlivý osobní údaj, jež

může být kontrolován pouze v oprávněném zájmu daným zákonem, nikoliv

nařízením vlády.

b) Podle jakého zákonného předpisu mohou provozovatelé služeb schraňovat

jmenné seznamy zákazníků včetně kontaktních údajů. Podle GDPR se jedná

o osobní údaje, které mohou být schraňovány jen na základě oprávněného zájmu.

Nařízení vlády/ministerstva nezavdává vznik oprávněného zájmu.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví může vydat mimořádné opatření na základě § 2 zákona

č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně

některých souvisejících zákonů, který v odstavci 1 specifikuje následující: „Ministerstvo

zdravotnictví, krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy

může za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku

nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění
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uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem

by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových

činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření

podle věty první s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů.

Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního

obvodu“.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN týkající se omezení

maloobchodního prodeje a služeb s účinností ode dne 1. srpna 2021zakazuje zákazníkovi

využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo,

s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16;

provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením poskytování služby splnění

podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek

podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16

neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout.

Dále výše uvedené mimořádné opatření v části I. bodě 16 stanovuje podmínky pro vstup

osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích

nebo jiných činnostech.

Celé znění mimořádného opatření nalezete na webových adresách Ministerstva

zdravotnictví Mimořádné-opatření-–-omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-

účinností-od-1.-8.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz) nebo na stránce Vlády České republiky

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz).

Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatele služeb mají právo kontrolovat informace

o zdravotním stavu zákazníka podle zákona č. 94/2021 Sb.

Mimoto také provozovatel si může určit podmínky pro vstup do jeho provozovny, kterými

může být např. podmínka prokázání se negativním testem na onemocnění covid-19.

S pozdravem

Eleklrumrk;
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