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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podáním ze dne 5. dubna 2022, kterému byla prodloužena lhůta pro odpověď, 
evidovaným pod č. j.: xxx, jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádala o odpověď na následující dotazy:  
 
1. a) Kde jsou uvedeny podmínky, které ověřuje orgán veřejného zdraví, za kterých                                                
posuzovaná osoba pracovala před vznikem onemocnění Covid-19, za nichž vzniká 
nemoc z povolání?  b) Které to jsou? c) Čím se řídí orgány veřejného zdraví v této věci?                             
2. a) Proč byla žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.3.2022 
odložena č.j. xxx, když nějaké informace byly poskytnuty? b) A proč byl uveden odkaz na 
rozhodnutí č.j. xxx, ale nebyla poskytnuta odpověď ani uvedené rozhodnutí? 
3. Žádám o zaslání rozhodnutí č.j. xxx na uvedený email.  
4. Kdy zveřejní MZČR odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb. za celý prosinec 2021?     
5. a) Může být lékařská péče poskytována spícím lékařem? b) Je nějaký rozdíl, když 
lékař spí v době UPS a o víkendu nebo v pracovní době 7.00 - 15.30 hod při nepřetržité 
pracovní době několik desítek hodin nebo i několik dní? c) Je naopak možné zajistit  
zdravotní  péči unaveným a přepracovaným lékařem pracujícím nepřetržitě několik 
desítek hodin nebo i několik dní?   
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 
 
Orgán ochrany veřejného zdraví ověřuje (OOVZ) podmínky vzniku onemocnění pro 
účely posuzování nemoci z povolání, tedy tzv. hygienickou podmínku. 

Veškeré podmínky, tedy jak klinické, tak hygienické pro uznání nemoci z povolání jsou 

uvedeny v nařízení vlády č.  290/1995 Sb., (dále jen „Seznam nemocí z povolání“). 

Tzv. klinická podmínka, kdy musí být splněna diagnostická kritéria včetně tíže 

onemocnění, tj. u nemocí přenosných dle kapitoly V se musí jednat o klinicky manifestní 

infekční onemocnění s příslušným laboratorním nálezem (posuzuje příslušné hlásící 

středisko NzP). 

Dále tzv. hygienická podmínka, kdy se jedná o práci, u níž je dle Seznamu nemocí 

z povolání prokázáno tzv. riziko nákazy (ověřuje OOVZ). 

 K vysvětlení pojmů viz také Stanovisko Spol. pracovního lékařství ČLS JEP, 1. 

aktualizace ze dne 23. 2. 2021 CoVID-19_jako_NzP_25.3.2020_rev_23.2.2021.pdf 

(pracovni-lekarstvi.cz)  
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Ad 2) 

Rozhodnutí s č.j. xxx Vám bylo zasláno doporučeně prostřednictvím České pošty na 

Vaši adresu trvalého bydliště. 

Ad 3) 

Výše uvedené rozhodnutí naleznete v příloze.  

Ad 4) 

Odpovědi jsou již zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Ad 5) 

Výše uvedené dotazy se týkají problematiky pracovně-právní, když se žadatel dotazuje 

na otázky týkající se posouzení souladu jím nastíněného stavu se zákoníkem práce 

a instituty pracovního práva. 

 Ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy je přitom dle ustanovení 

§ 9 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí, nikoli ministerstvo 

zdravotnictví. 

Na tom pochopitelně nic nemění ani skutečnost, že účastníkem předmětných pracovně-

právních vztahů jsou poskytovatelé zdravotních služeb. 

Vaši žádost v tomto bodě 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. 

 

S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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