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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 26. 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 odpověď na následující dotazy: 
 1. zda mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 3. 2021, č. j. MZDR 
40555/2020-4/MIN/KAN je pořád platné, nebo zda již bylo zrušeno, 
2. seznam všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se mění 
mimořádné opatření uvedené v (předchozím) bodě 1, 
3. seznam všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (včetně již zrušených 
mimořádných opatření), které upravují problematiku nařizování izolace a karantény  
v souvislosti s covid-19.V případě seznamů mimořádných opatření dle bodů 2 a 3 žádám 
uvést data vydání a čísla jednací příslušných mimořádných opatření (popř. zaslat odkazy 
na KONKRÉTNÍ mimořádná opatření zveřejněna na webu). 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 
S účinností ode dne 25. října 2021 bylo předmětné mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 2. března 2021 zrušeno – a to jak č.j.: MZDR 40555/2020-4/MlN/KAN,  
o nařizování izolace a karantény, tak č.j.: MZDR 40555/2020-7/MlN/KAN ze dne  
14. června 2021, kterým se mění mimořádné opatření o nařizování izolace a karantény. 
 
Ad 2 

• MO ze dne 8. března 2021 č. j.: MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN 

• MO ze dne 6. května 2021 č. j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN 

• MO ze dne 14. června 2021 č. j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN 

• MO ze dne 19. října 2021 č. j.: MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN 
 
 
Ad 3 
Kromě výše citovaných MO byly dále v platnosti následující MO týkající se izolace: 

• MO ze dne 24. srpna 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN 

• MO ze dne 24. září 2020, č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN 

• MO ze dne 22. února 2021 Č. j.: MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN 

• MO ze dne 26. února 2021 Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN 
 
Jak uvedeno výše, mimořádné opatření, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb  
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy stanoví pravidla pro 
nařizování a rušení izolace a karantény při zjištění nákazy virem SARS-CoV-2, bylo 
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zrušeno ke dni 25. října 2021 (Zrušení MO ze dne 19. října 2021 č. j.: MZDR 40555/2020-
8/MIN/KAN). S ohledem na vývoj epidemie, resp. šíření nákazy virem SARS-CoV-2  
a dosavadní poznatky z praxe při nařizování karantén a izolací bylo shledáno řešení  
v podobě mimořádného opatření jako nadále nedůvodné. Jelikož jsou karantény primárně 
nařizovány orgány ochrany veřejného zdraví, pro potřeby krajských hygienických stanic 
bylo přistoupeno k vydání Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j.: č.j. MZDR 
37994/2021, kterým se nově upravují pravidla pro nařizování karantén a izolací: 
Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pdf (mzcr.cz).  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
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