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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 5. 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 vznesl následující dotazy: 
1. Je očkování v souvislosti Covid19 povinné, popř. podle jakého zákona? 
2. O jaký zákon se opírá kontrola neočkovaných občanů např. v restauracích? 
3. Mají respirátory a roušky FFP2 před virem SARS-COV2 a na základě jakého atestu? 
4. Je nařízení vlády či MZČR nadřazena zákonu či ústavě? 
5. Při kontrole návštěvníka restaurace zákazník ukáže QR kód se jménem, jak obsluha 
ověřuje její pravost? 
6. Při kontrole hygieny v restauraci v doprovodu Policie ČR se kontroluje Covid pas 
jakým způsobem a jak jsou následně zpracovávána osobní data v kontextu GDPR. 
 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

Ad 1 
Očkování proti covid-19 je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 
 
Ad 2 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, 
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  
a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva 
před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-
CoV-2 příslušné mimořádné opatření. 
 
Kontrolu nad dodržováním uvedených opatření pak vykonávají na základě zákona  
o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 94/2021 Sb. orgány ochrany veřejného zdraví 
(krajské hygienické stanice), případně Police ČR nebo obecní policie. 
 
Ad 3 
Informace k respirátorům a rouškám naleznete v odůvodnění zde:  Mimořádné-opatření-–
-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-11.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz).  
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Ad 4 
Nařízení vlády patří mezi prováděcí právní předpisy, a tudíž je jeho právní síla nižší než 
právní síla ústavních zákonů. 
 
Nařídit určitou povinnost nebo zakázat určitou činnost však lze i jinými normami než jen 
zákonem. Vláda je oprávněna vydávat krizová opatření za situace předvídané krizovým 
zákonem (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů), a to v rozsahu a rámci tam uvedených zmocnění.  
MZČR pak v oblasti boje proti epidemiím může vydávat na základě zmocnění v zákoně 
o ochraně veřejného zdraví, případně zákona č. 94/2021 Sb. (viz též odpověď na dotaz  
č. 2) tzv. mimořádná opatření, jež jsou svou povahou opatřením obecné povahy ve smyslu 
správního řádu (část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Ad 5 
Obsluha pravost neověřuje. 
 
Ad 6 
Ke ztotožnění zákazníka s certifikátem si kontrola vyžádá doklad totožnosti. Data nejsou 
uchovávána, tudíž žádná data se nezpracovávají. Případně se postupuje jako v jakémkoli 
jiném přestupkovém řízení. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 
v z.  
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
 


