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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 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

31. března 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy týkající se věci pobytu v zahraničí Vaší dcery:  

1.Sdělení všech termínů, kdy má dcera xxx, narozena dne xxx, 

v xxx, případně také její ruská matka 

(disponuje českým a ruským pasem), narozena dne xxx, 

provedli test na COVID-19 metodou RT-PCR nebo antigenní metodou počínaje 1. 

červnem 2021 do konce března 2022. Během této doby se dlouhodobě opakovaně 

zdržovali v zahraničí, museli tedy podstoupit minimálně několik testů před odletem do 

zahraničí v daném období. 

2.V případě, že byli pozitivně testovaní na COVID-19, prosím o sdělení, kdy to bylo a 
jaký další postup byl nařízen ze strany hygieny, případně jiných orgánů 

3. Jméno podobné organizace v Italii, která registruje výsledky testu na COVID-19. 

4. Existuje centrální evropský registr výsledků testů na COVID-19. Pokud ano, jak mohu 

získat informace z tohoto registru. 

5. Pokud je někdo pozitivně testovaný na COVID-19 v České republice, může tato osoba 

zůstat v hotelu a jaké platí podmínky pro hotel. 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

Ad 1) – Ad 2) 

Ministerstvo zdravotnictví není povinným subjektem v této problematice. 

Vaši žádost v těchto bodech tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle 

ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt 

žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 

 

Ad 3 – Ad 4) 

Ministerstvo zdravotnictví poptávanými informacemi nedisponuje, resp. nemá je 

objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3 odst. 

3 zákona č. 106/1999 Sb. 
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Ad 5) 

Pokud je osoba, která je ubytována v hotelu, pozitivně testována na Covid – 19, musí 

dodržet nařízenou izolaci v délce minimálně 7 dní. 

Pro hotel již neplatí žádné speciální podmínky. Při ubytování jsou obecně doporučena 

dodržování zvýšených hygienických pravidel, a pokud je to možné, zdržování se 

převážně ve svém hotelovém pokoji. 

Rovněž se doporučuje věnovat zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky 

a lůžkovinami. Tím se výrazně sníží riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance). 

 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

podepsáno elektronicky 

 


