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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 14. prosince 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 s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx. 

 

Předmětným podáním jste požádal o vysvětlení, proč nejsou automaticky pozastavovány 

doklady o bezinfekčnosti, v době nemoci covid 19. Pokud nemocná osoba má pozitivní 

test, musí se automaticky pozastavit platnost dokladů o bezinfekčnosti a po prodělání 

nemoci zase automaticky obnovit a prodloužit. Je to pouze otázka nastavení programů. 

Pokud by bylo toto nastaveno a ošetřeno tak tato vlna pandemie nebyla zdaleka taková. 

Pokud se mi nedostane náležitého vysvětlení zvažuji podání žaloby na vaše ministerstvo, 

z důvodu nezabránění šíření nakažlivé nemoci. 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Tečka/čTečka ani O-T-N certifikáty nejsou garantovaným potvrzením aktuálního 

zdravotního stavu (ani ve smyslu covid-19) ani systémem na hlídání dodržování izolace 

a karantény. Tečka je úložištěm certifikátů O-T-N. Každý certifikát O-T-N je samostatné 

potvrzení o konkrétním faktu - např. že výsledek testu na covid-19 byl negativní nebo byla 

podána očkovací dávka.  

Více viz https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka 

Karanténní opatření a izolace jsou součástí legislativy ČR: zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

§2 

(7) Karanténními opatřeními jsou 

a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby 
ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba 
podezřelá z nákazy“), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s 
cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, 

b) lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech 
stanovených prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření 
podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po 
stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit 
tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 

c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, 
které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření 
infekčního onemocnění. 

§ 64 

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby 
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Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle 
povahy infekčního onemocnění zejména povinna 

a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému 
laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením, 

b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků 
podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy, 

c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, 

d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou 
součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo. 

 

V případě porušení výše uvedeného se jedná o porušení zákona – v tomto případě šíření 

infekční nemoci, s důsledky z toho plynoucími. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  

 


