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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

5. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl níže uvedené dotazy: 

1. Proč se plošně netestují vězni antigenním testem na SARS – COVID 19? 

2. Započítávají se nakažení vězni do celkového denního počtu nakažených obyvatel? 

3. Z jakého důvodu se změnilo nařízení MZ, že návštěvy rodinných příslušníků 

odsouzených musí mít při vstupu do věznice čestné prohlášení, že nejsou nakaženi 

SARS – Covid 19? 

4. Jakým způsobem kontroluje VSČR kontroluje a kontrolovala osoby, které při 

návštěvách pouštěla do věznice/věznic? 

Vám sděluji následující:  

Ad 1) 

Plošné testování obyvatel bylo s účinností ode dne 1. července 2021 zrušeno a to 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN. 

Ad 2) 

Ano, do celkového denního počtu nakažených se započítávají všechny osoby dle hlášení 
krajských hygienických stanic a laboratoří. 

 

Ad 3) 

Všechna mimořádná opatření Ministerstvem zdravotnictví jsou vydávána na základě 
aktuální epidemiologická situace. Aktuální mimořádné opatření – stanovení podmínek 
návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací 
detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021, včetně 
odůvodnění, Vám zasíláme v příloze. 

Ad 4) 

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 
řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými 
látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 
léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 
techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 
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informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a 
účinných látek na trh. 

 

Vaši žádost v tomto bodě tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt 
žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  

 

 
S pozdravem 
 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


