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Vyřizuje: Jméno Příjmení, tel./fax: +420 000 000 000, e-mail: jmeno.prijmeni@mzcr.cz 
Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 12. července 2021, evidovaným pod č. j.:, jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste požádala o následující informace:
1.	Na základě čeho, jaké právní normy s uvedením §, je zaměstnavatel ve vazbě 
na povinnosti uložené opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictví zaměstnavatelům, oprávněn požadovat od zaměstnance informaci kde strávil dovolenou? V zákoníku práce tato povinnost zaměstnance zakotvena není, stejně tak zákoník práce neřeší povinnost zaměstnance sdělit zaměstnavateli jakou trpí chorobou (tedy zda prodělal COVID) a proti jakým chorobám je očkován. Nemohu-li se zeptat zaměstnankyně, zda je těhotná, nebo zda zaměstnanec náhodou nemá AIDS, proč by se mělo onemocnění COVID řídit jinými pravidly? Dle čeho tedy podle ministerstva zdravotnictví zaměstnavatel bez rizika kolize se zákonem zjistí, kde strávil zaměstnanec dovolenou?
2.	Dle aktuálně platného cestovatelského semaforu osoby vracející se ze zemí zařazených do červené kategorie mají povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test ještě před návratem do ČR, pokud se vrací hromadnou dopravou. Po vstupu na území ČR se pak musí do 5 dnů podrobit PCR testu. Do doby výsledku PCR testu zůstává daná osoba v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit PCR test do 5 dnů po příjezdu do ČR 
a opět se do doby výsledku podrobit samoizolaci. Obdobně platí i pravidla pro oranžovou kategorii. Jakým dokladem omlouvá zaměstnanec svou nepřítomnost v zaměstnání 
v době samoizolace příp. karantény po návratu z dovolené, jaký druh volna zaměstnanci náleží, kdo hradí náhrady mzdy? Jaký právní předpis vč. konkrétního znění příslušného 
§ nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele určuje? Z opatření ani odůvodnění nic nevyplývá. MPSV tuto agendu neřeší, dle jejich vyjádření je nutno požadovat úplné řešení od ministerstva zdravotnictví jako autora opatření. 
3.	V případě, že povinnost kompenzovat mzdu zaměstnance v samoizolaci 
po dovolené, která souvisí s mimopracovními aktivitami zaměstnance (dovolenou), je povinností zaměstnavatele, kdo a jak bude zaměstnavateli kompenzovat takto vzniklé náklady a ztráty? Z jaké konkrétní právní normy tato povinnost zaměstnavatele plyne? Pokud např. z 30 zaměstnanců pracujících v ranní směně se z celopodnikové týdenní dovolené vrátí 10 z červené oblasti, nejsme schopni obnovit výrobu dříve než po uplynutí samoizolace, což znamená min. 10, ale spíše vícedenní výrobní výpadek s povinností platit náhrady i ostatním zaměstnancům. Ztráty půjdou do statisíců vč. neplnění závazků vůči odběratelům. Přece nemůže nikdo požadovat po podnikatelských subjektech, aby nesly finanční dopady nařízení ministerstva zdravotnictví. Už jsme v důsledku nařízení 
a opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví zaplatili více, než je únosné.
K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1
Zákonná norma je uvedena přímo v úvodu každého ochranného opatření: „Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) 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.“), nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření.“

Zjištění místa dovolené je na nastavení interních pravidel dle individuální situace 
na pracovišti, např. telefonicky či e-mailem odpovědnému pracovníkovi, jehož nová dočasná funkce je zaměstnancům v rámci interní komunikace oznámena - intranet, nástěnka, porady apod. Dotaz na místo pobytu z důvodu dočasné úpravy režimu zaměstnancova přístupu na pracoviště z důvodu ochrany života a zdraví ostatních pracovníků nelze srovnávat s dotazem na graviditu či nevyléčitelnou chorobu, neboť tyto zákazy byly učiněny na základě zkušeností diskriminace pracovníků ze strany zaměstnavatelů.


Ad 2 a ad 3)
Dle kompetenčního zákona se jedná o agendu Ministerstva práce a sociálních věcí.

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 informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Vaši žádost 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

