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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  

15. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl následující požadavky na 

poskytnutí: 

a) všechny zápisy z jednání Shromáždění Světové zdravotnické organizace od října 

2019 do 31. 10. 2021 

b) všechny zápisy z jednání Rady Světové zdravotnické organizace od října 2019 do 31. 

10. 2021 

c) Jednací řád Shromáždění Světové zdravotnické organizace 

d) Jednací řád Rady Světové zdravotnické organizace 

e) Vyhlášení Generálního ředitele Světové zdravotnické organizace ohrožení veřejného 

zdraví mezinárodního významu z důvodu globální nákazy koronavirem 2 způsobujícím 

těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2), který vyvolává onemocnění koronavirem 

2019 (COVID-19) ze dne 30. 01. 2020. 

f) Posouzení Světové zdravotnické organizace ze dne 11. 03. 2020, na základě, něhož 

Světová zdravotnická organizace označila COVID 19 za pandemii. 

Vám sděluji následující:  

Ad a) 

Oficiální záznamy z jednání WHO jsou dostupné veřejně na stránkách: WHO | Official 

records 

Níže naleznete odkazy na záznamy a přijatá usnesení pro jednotlivá Vámi požadovaná 

jednání, která jsou do dnešního dne k dispozici týkající se zasedání Výkonné rady WHO 

v letech 2021 - 2019: 

EB148/2021/REC/1 (who.int) 

EB148/2021/REC2 (who.int) 

EB147/2020/REC/1 (who.int) 

EBSS/5/2020/REC/1 (who.int) 

EB146/2020/REC/1 (who.int) 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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EB146/2020/REC2 (who.int) 

EB145/2019/REC/1 (who.int) 

EB144/2019/REC/1 (who.int) 

EB144/2019/REC2 (who.int) 

 

Ad b) 

Níže naleznete odkazy na záznamy a přijatá usnesení pro jednotlivá Vámi požadovaná 

jednání, která jsou do dnešního dne k dispozici týkající se zasedání Světového 

zdravotnického shromáždění v letech 2020 - 2019: 

WHA73/2020/REC/1 (who.int) 

WHA73/2020/REC/3 (who.int) 

WHA72/2019/REC/1 (who.int) 

WHA72/2019/REC/3 (who.int) 

Digital Verbatim Records WHA72 (who.int) 

Jiné záznamy bohužel nemáme k dispozici. 

Ad c) 

Jednací řád Výkonné rady WHO je dostupný na odkaze:  

WHO | Information and rules of procedure 

Ad d) 

Jednací řád Světového zdravotnického shromáždění je dostupný na odkaze:  

WHO | Information and rules of procedure 

Ad e) 

Vyhlášení WHO PHEIC dne 30. 1. 2021: 

IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV) (who.int) 

Ad f) 

Vyhlášení pandemie ze dne 11. 3. 2020: 

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 

2020 

https://apps.who.int/gb/or/e/e_146r2.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_145r1.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_144r1.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_144r2.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha73r1.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha73r3.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha72r1.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha72r3.html
https://apps.who.int/gb/dvr/DVR(WHA)-72/E/plenary_meeting.html
https://apps.who.int/gb/gov/en/information_rule_eb_en.html
https://apps.who.int/gb/gov/en/information_rule_wha_en.html
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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Uživatel World Health Organization (WHO) na Twitteru: „🚨 BREAKING 🚨 "We have 

therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-

@DrTedros #coronavirus https://t.co/JqdsM2051A“ / Twitter 

Veškeré informace WHO ke covid-19 je možné nalézt na stránkách WHO: 

Timeline of WHO's response to COVID-19 

 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline

