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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 27. 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.  
 
Předmětným podáním jste požádala o odpověď na následující dotazy:  

1. jak se Ministerstvo zdravotnictví vypořádalo s diskriminační povahou postupu 
stanoveného Mimořádným opatřením,  

2. jak posoudilo Ministerstvo zdravotnictví nezbytnost a přiměřenost daného opatření,  

3. jakým způsobem se má v praxi vypořádat zaměstnavatel s nedostatkem 
zákonného podkladu pro provádění daných kontrol,  

4. zda je Ministerstvo zdravotnictví srozuměno s faktickou neaplikovatelností 
Mimořádného opatření, jelikož při jeho aplikovatelnosti se mohou zaměstnavatelé 
dopustit zakázaného diskriminačního jednání v rozporu s předpisy pracovního 
práva, a  

5. jakým způsobem mají zaměstnavatelé předejít negatorním žalobám, či eliminovat 
negativní  

6. dopady plynoucí z těchto žalob.  

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1)  
Předmětné mimořádné opatření MZ nepovažuje v žádném ohledu  
za diskriminační. 
 
 
Ad 2)  
MZ předmětné mimořádné opatření vyhodnotilo jako nezbytné a zcela přiměřené, přičemž 
důvody jeho přijetí jsou uvedeny v jeho odůvodnění.  
 
Ad 3)   
Předmětné mimořádné opatření bylo přijato na základě zákonného zmocnění, a to 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, a § 2 odst. 1 zákona  
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů. Těmito mimořádnými opatřeními tak lze ukládat 
povinnosti, mj. i zaměstnavatelům. Povinnost plnit mimořádná opatření vyplývá přímo ze 
zákona – viz § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.  Z pohledu MZ se tedy nejedná 
o „nedostatek zákonného podkladu“.  
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Ad 4)  
Předmětné mimořádné opatření není diskriminační, je tak zcela aplikovatelné  
a zaměstnavatelé mají povinnost podle něj postupovat. Tím se nedopustí nezákonného 
jednání, naopak pokud podle něj postupovat nebudou, mohou se tak dopustit přestupku.  
 
Ad 5)  
Viz výše. Zaměstnavatelé jsou povinni podle mimořádného opatření MZ postupovat.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  

 
 


