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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  
 
Dne 8. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 

1. Kdo má a podle jakých právních předpisů, právo kontrolovat, vynucovat  
a sankcionovat dodržování mimořádných opatřeni ministerstva zdravotnictví?  
2. Pokud škola povolí prezenční výuku žákovi, který není očkovaný, netestoval se 
a nepoužívá ochranu dýchacích cest, komu (dítěti, jeho zákonnému zástupci nebo 
škole?) a od koho (policie, KHS nebo jiný subjekt) hrozí sankce při případné 
kontrole? 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1)   
Ke kontrole dodržování mimořádných opatření MZ a k sankcionování v případech, kdy 
jsou tyto povinnosti porušovány, jsou oprávněny zejména místně příslušné krajské 
hygienické stanice (včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy), a to v souladu s § 
82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   
 
Při kontrole krajské hygienické stanice postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád).  Případné přestupky jsou upraveny v zákoně č. 258/2000 Sb. a dále  
v zákoně č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 
a o změně některých souvisejících zákonů.  
Dále jsou ke kontrole a případnému sankcionování na místě oprávněny orgány Policie ČR 
a strážníci obecní (městské) policie, a to v souladu s § 2 zákona č. 243/2020 Sb.,  
o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových 
opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky a  § 12 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., 
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 
souvisejících zákonů.  
 
 
Ad 2)  
Pokud škola poruší povinnost stanovenou mimořádným opatřením MZ ze 27. října 2021, 
č.j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 
2021, č.j.: MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, tedy umožní prezenční výuku žákovi, který 
není testovaný či očkovaný, uplynulo u něj od prodělání onemocnění COVID-19 180 dnů, 
nepoužívá ochranu dýchacích cest a není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od 
ostatních dětí nebo žáků, hrozí pokuta té škole, a to zejména od místně příslušné krajské 
hygienické stanice. Jak je již shora uvedeno, pokutu jí může uložit i orgán Policie ČR nebo 
strážník městské policie, ale jen na místě a toliko do výše 10 000,- Kč.    
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


