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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 9. 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 nám sdělila následující: "Nesouhlasím s vyžadováním testů  
a nošením ochrany nosu a úst u dětí v základní škole a to vyžadováním zmíněného ze 
strany ředitele, učitelek či dalšího personálu školy - školník, kuchaři atd.. Ředitelem školy 
mi bylo sděleno, že to ale dělat musí dle vašeho nařízení čili nařízení Ministerstva 
zdravotnictví. V případě mého nesouhlasu mě odkázal tedy se obrátit na vás - MZ. A já 
bych chtěla vědět, zda má pan ředitel pravdu a smí on i personál školy vyžadovat po mých 
dětech podrobit se testům a nošení ochrany nosu a úst a pokud toto nebude ze strany 
mých dětí akceptováno a uskutečněno, tak se nemohou účastnit prezenční výuky? (Znění 
MO znám, to mi nemusíte posílat). Je to takto dle Ústavy České republiky a zákonů České 
republiky v pořádku? Víte, jde mi o děti a tohle je dost závažná situace." Proto vyžaduji 
opravdu právnicky korektní odpověď. Již jsem nějaké zprávy na MZ ohledně MO kdysi 
odesílala a odpověď byla opravdu směšná, jako by ji psalo malé dítě, které si nikdy žádný 
zákon nepřečetlo, tak si prosím ze mě nedělejte legraci, já žádám jasnou, logickou  
a právnicky správnou odpověď.“ 

K Vašemu dotazu Vám sděluji následující: 

Skutečně je třeba řídit se aktuálně platnými opatřeními. Cílem úpravy je minimalizovat 
riziko přenosu nákazy a zastavit současný nepříznivý trend vývoje a situaci celkově 
postupně stabilizovat. Použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest, který 
brání šíření kapének, je i mezinárodně hodnoceno jako jedno z významných a zásadních 
protiepidemických opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření nákazy v populaci.  

Ministerstvo zdravotnictví tedy 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 (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídilo 
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného 
novým koronavirem SARS-CoV-2 předmětná mimořádná opatření, které je třeba 
dodržovat.  

Aktuálně platná opatření ve školství: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-
koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-
180234/#skolstvi  

Ve věci testování Vás pak dále odkazujeme na informace MŠMT zde: Testování ve 
školství – edu.cz 
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S pozdravem 
 
 
 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


