
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 7. ledna 2023 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádal o následující 
informace: 
 

A. platilo v období od května do září 2021 nějaké opatření nebo nařízení ministerstva vnitra, 
které specifikovalo, jaká opatření je třeba dodržovat v souvislosti s pandemií Covid 19? 
Žádám o zaslání kopie tohoto nařízení nebo opatření 

B. specifikovalo toto nařízení nebo opatření nějaké sankce nebo pokuty nebo postihy pro 
případ porušení protiepidemických opatření v souvislosti s Covid 19, zejména možné šíření 
nakažlivé nemoci? Žádám vás o zaslání kopie těchto vyjmenovaných sankcí, pokut  
a postihů. Jde mi zejména o opatření vztahující se k návštěvám kulturních, společenských, 
sportovních ale i jiných akcí, kde se musely osoby prokazovat platným PCR testem (popř. 
antigenním testem). 

C. mělo v tomto období ministerstvo zdravotnictví nějakou dohodu s okolními státy zejména 
s Rakouskem, kde by bylo specifikováno, jakým způsobem se budou prokazovat občané ČR 
cestující do Rakouska, pokud jde o bezinfekčnost, tedy to, že osoby překračující hranice má 
požadovaný test PCR nebo antigenní 

D. existuje nějaká studie nebo vyjádření, předpis, ustanovení Ministerstva zdravotnictví, SÚKL 
atd. které jasně hovoří o tom, že i osoby, které nemají příznaky mohou být nakaženy a šířit 
Covid 19 a že jediným prostředkem, jak to u konkrétních návštěv sportovních, kulturních  
a jiných akcí zjistit, je negativní PCR nebo antigenní test. 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
  
Ad A 
Předně mi dovolte uvést, že MZ není oprávněným subjektem pro dotaz na Ministerstvo 
vnitra. 
 
Pakliže máte na mysli nařízení opatření či rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví či 
usnesení vlády, lze v této souvislosti odkázat na informace na níže uvedených odkazech: 

• Platila následující vládní nařízení: Vládní usnesení související s bojem proti 
epidemii – rok 2021 | Vláda ČR (vlada.cz).  

• Opatření MZ, která byla platná, jsou pak k dispozici zde: Rozhodnutí a opatření 
ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)“ 
 
 

Ad B 
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Nikoliv. Žádné protiepidemické opatření nebo usnesení vlády nestanovilo žádné sankce, 

neboť trest může být stanoven pouze zákonem. 

 
 
Ad C 
Nikoliv, k dohodám s okolními státy nikterak nedocházelo.  
 
 
Ad D 
V této části Vás odkazujeme na odůvodnění mimořádných opatření (odkaz ad A).   
 
Konstatování, že i bezpříznakový jedinec může virus šířit, a tudíž jej je vhodné testovat je 
konkrétně např. zde: Mimořádné-opatření-–-povinné-testování-veřejní-zaměstnavatelé-
pod-50-osob.pdf (mzcr.cz); a dále – obecněji k testování např. zde: Mimoradne-opatreni-
–-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-26.-12.-
do-28.-12.-2021-dale-od-3.-1.-2022.pdf (mzcr.cz). 
 
 
S pozdravem  
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