
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené 

Ministerstvu zdravotnictví dne 4. srpna 2021, evidované pod č. j.:, v níže uvedené věci 

(odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy), Vám sdělujeme následující: 

 

1. Dne 30.1. 2020 World Health Organization, tj. Světová zdravotnická organizace 

(dále pouze jen jako „WHO") vyhlásila globální stav zdravotní nouze, přičemž 

Internet a jiné zdrojové materiály pouze poukazují buď na tiskovou konferenci pana 

Dr. Tedrose Adhanoma (Generální ředitel WHO) nebo na novinové články - otázka 

tedy zní, zdali je možné získat kopii originálního dokumentu, kterým WHO vyhlásila 

tento globální stav zdravotní nouze? 

 

„Globálním stavem zdravotní nouze“ máte zřejmě na mysli PHEIC (Public 

Emergency of International Concern), jehož správný překlad je „ohrožení 

veřejného zdraví mezinárodního významu“. Pro vyhlášení pandemie má 

Ministerstvo k dispozici pouze prohlášení ředitele WHO, viz IHR Emergency 

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

 

2. Pokud dojde k vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze, vznikají České 

republice na základě nějakého právního předpisu z takovéhoto vyhlášení nějaké 

právní povinnosti, jinými slovy zdali tedy vzniká závazko-právní vztah České 

republiky vůči WHO, jehož podstatou je, že Česká republika musí např. něco 

konat, či strpět? 

 

Obecně situace spojené s mimořádnými událostmi, které mohou přestavovat 

 ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu jsou upraveny tzv. IHR 

(International Health Regulation 2005) tj. mezinárodními zdravotními předpisy, 

které definují určité povinnosti členských států, např. vyhodnocení a oznámení 

události, které mohou představovat ohrožení veřejného zdraví mezinárodního 

významu na jeho území podle rozhodovacího nástroje, a dále také uvést případná 

zdravotnická opatření prováděná v reakci na tyto události. Cílem je primárně 

zamezit rozšíření nákazy a informovat o potenciální hrozbách pro veřejné zdraví, a 

pro nastavení příslušných opatření k zamezení šíření onemocnění.  
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Kompletní znění IHR je dostupné z odkazu 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496.  

 

3. Dne 11. 3. 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt 

infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) - otázka tedy 

zní, zdali je možné získat kopii originálního dokumentu, kterým WHO prohlásila 

toto šíření koronaviru za pandemii? 

 

Neexistuje oficiální dokument, protože vyhlášení pandemie z pohledu WHO nemá 

v podstatě žádný význam. Zásadní je vyhlášení PHEIC. 

 

4. Pokud dojde k prohlášení šíření koronaviru za pandemii, vznikají České republice 

na základě nějakého právního předpisu z takovéhoto prohlášení nějaké právní 

povinnosti, jinými slovy zdali tedy vzniká závazko-právní vztah České republiky 

vůči WHO, jehož podstatou je, že Česká republika musí např. něco konat, či 

strpět? 

 

Viz Ad 2). 

 

5. Podle jiného dokumentu vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

(dále pouze jen jako „MZČR") došlo k následujícímu jednání: dne 30.1. 2020 

k WHO vyhlásila (Generálním ředitelem WHO) epidemii koronaviru 2019nCoV 

ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu - otázka tedy zní, zdali je 

možné získat kopii originálního dokumentu, kterým WHO vyhlásila toto ohrožení 

veřejného zdraví? 

 

Viz Ad 1). 

 

6. Pokud dojde k vyhlášení ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, 

vznikají České republice na základě nějakého právního předpisu z takovéhoto 

vyhlášení nějaké právní povinnosti, jinými slovy zdali tedy vzniká závazko-právní 

vztah České republiky vůči WHO, jehož podstatou je, že Česká republika musí 

např. něco konat, či strpět? 

 

Viz Ad 2). 

 

7. Generální ředitel WHO vyhlašuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního 

významu na základě doporučení krizového výboru expertů - má MZČR k dispozici: 

a) jmenný seznam členů tohoto krizového výboru expertů 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
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b) kopii originálního doporučení krizového výboru expertů 

c) kopii originálních dokumentů, kterými dochází k periodicky opakujícím se 

přezkumům stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu 

 

Ministerstvo disponuje pouze informacemi z veřejných zdrojů, dostupných na 

webových stránkách WHO COVID-19 IHR Emergency Committee (who.int). 

 

Zároveň, přijměte prosím omluvu za prodlení v odpovědi, které bylo zapříčiněno 

enormním počtem žádostí dle z. č. 106/1999, respektive aktuálním vytížením útvaru 

v souvislosti se současnou situací, v jehož gesci je kromě jiného i agenda žádostí dle 

zákona 106/1999 Sb. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

elektronicky podepsáno 

 

https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee

