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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 20. 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 požádal o poskytnutí dat, na základě  kterých bylo Usnesením 
vlády ČR č. 1066 ze dne 25.11.2021, čl. II, odst. 10 a) zakázáno neočkovaným osobám 
využívat služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Vzhledem současné epidemické situaci a s ohledem na šíření varianty omikron viru SARS-
CoV-2 zejména v Evropě, stanovilo Ministerstvo zdravotnictví podmínky pro provoz 
činností a poskytování služeb regulovaných předmětným opatřením. 
 
S přihlédnutím k probíhajícímu zimnímu období, které je obecně spojeno s vyšším 
výskytem respiračních nákaz (mezi které patří i onemocnění covid-19) je proto především 
v situacích, kdy se v jeden čas na jednom místě schází větší počet osob z různých 
sociálních a věkových skupin, nutné nadále pokračovat v nastavených protiepidemických 
opatřeních, aby byly i nadále zachovány mechanismy snižující riziko vzniku nových 
významných ohnisek nákazy s potenciálem dalšího šíření a tím další zhoršení celkové 
situace. 
 
Cílem tohoto protiepidemického opatření je snížení mobility a vzájemného kontaktu mezi 
osobami, aby tak pokračoval pozitivní vývoj v počtu nově diagnostikovaných případů 
onemocnění covid-19. Proto se ministerstvo snaží vyvažovat potřebu preventivního 
přístupu a kontroly vývoje epidemie onemocnění covid-19 tak, aby stanovená 
protiepidemická opatření byla co možná nejúčinnější z hlediska efektivity řízení epidemie 
a minimalizace potenciálních rizik pro veřejné zdraví v souvislosti s uvolněním některých 
činností, a zároveň neznamenala zásadní ekonomické a společenské dopady. Pro 
nastavení jednotlivých opatření je nezbytným aspektem vyhodnocování dopadů těchto 
opatření na epidemickou situaci a její trend, a to v pravidelných intervalech. Cílem je pak 
zejména zhodnocení jejich efektivity, tj. jejich účinnost a naplnění stanoveného účelu, pro 
který byla přijímaná, tj. ke zpomalování šíření epidemie, popř. jejího zastavení.  
 
Toto opatření stanovuje specifická a efektivní protiepidemická opatření zohledňující 
princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením onemocnění covid-19, zejména 
s ohledem na činnosti, u nichž je na základě jejich charakteru předpokládána vyšší míra 
rizika přenosu nákazy, a to například z důvodu bližšího a delšího kontaktu mezi 
jednotlivými osobami, nemožnosti udržovat bezpečné rozestupy.  
 
Základním cílem opatření a jím nastavených podmínek pro provoz vyjmenovaných 
činností a poskytování služeb je umožnit jejich co možná nejvíce bezpečný provoz  
s ohledem na specifické podmínky daných činností. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  


