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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 24. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal  
o vyjádření k problematice povinnosti fyzické osoby ke dni 27.1.2022 nosit ochranu 
dýchacích cest (respirátor – roušku) ve smyslu, jaké platilo v ČR, konkrétně  
ve Středočeském kraji, okresu Benešov, mimořádné opatření v oblasti ochrany dýchacích 
cest (respirátor – rouška) ke dni 27.01.2022 pravděpodobně ve smyslu zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 
a jaké měla fyzická osoba (podle jakého zákona /jiného zákona/ případně vyhlášky) a kde 
měla povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor – roušku); případně žádáte  
o konkrétní odkaz – na konkrétní – nařízení – vlády, MZ atd.; 
 
uvádím následující: 
 

1. Jaké platilo v ČR konkrétně ve Středočeském kraji, okresu Benešov mimořádné 
opatření v oblasti ochrany dýchacích cest (respirátor – rouška) ke dne 27.01.2022 
pravděpodobně ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
a o změně některých souvisejících zákonů.  
 

V uvedeném dni platilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  
27. října 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, které zasíláme přílohou. Uvedené 
mimořádné opatření bylo zrušeno mimořádným opatřením ze dne 10. března 2022 č. j.: 
MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN. 
 

2. Jaké měla fyzická osoba (podle jakého zákona /jiného zákona/ případně vyhlášky) 
a kde povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor – roušku). 
 

Uvedená specifikace povinností k nošení ochrany dýchacích cest je uvedena v přiloženém 
mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j. MZDR 
15757/2020-61/MIN/KAN. 
 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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