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Váš dopis ze dne 2. dubna 2020

Praha 15. dubna 2020

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 dne 2. dubna 2020, evidované pod

ve věci otázky:

- který orgán ochrany veřejného zdraví je příslušný k vydání potvrzení o nařízení

karantény z důvodu vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým

byla uzavřena provozovna (v souladu s § 347 zákoníku práce a § 167

zákona o nemocenském)

- lze nařízení karantény přiznat zpětně od účinnosti mimořádného opatření Ministerstva

zdravotnictví ČR, kterým byla uzavřena provozovna, tedy od 26. března 2020?

(A to i s ohledem na to, že mi orgány veřejného zdraví nebyly doposud schopny sdělit,

u jakého orgánu mám žádost podat a lze tak uvažovat o zřejmě nesprávném úředním

postupu)
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Vám sděluji následující:

Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách byl zakázán s určitými výjimkami

ode dne 14. března 2020 usnesením vlády České republiky z téhož dne č. 211 o přijetí

krizového opatření ve smyslu § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

ve znění pozdějších předpisů. Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne

26. 3. 2020, 1. 4. 2020 resp. 6. 4. 2020, vydanými podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), došlo toliko

k prodloužení tohoto zákazu.

Podle § 82 odst. 2 písm. w) zákona č. 258/2000 Sb. krajské hygienické stanici náleží

potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely

nemocenského pojištění, že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při

epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) cit. zákona

a ukončení karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo

mimořádných opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo

mimořádné opatření týkají.

V popisovaném případě se nejedná o nařízenou karanténu, tedy nelze ani o ní vydat

potvrzení, ale jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Na tento případ

se vztahuje cílený program podpory zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí

„Antivirus“. Z tohoto důvodu Vám doporučuji, obrátit se v předmětné věci

na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

S pozdravem

Eleklrumrk;

2

»mw

Ccmmál .mmm „17.7“


