
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací 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 25. května 2020, evidované pod č. j.: MZDR 21989/2020-1/MIN/KAN, ve věci: 

a) Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) Mimořádné opatření MZ ČR                  
ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN. 
b) Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) Mimořádné opatření MZ ČR                   
ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN. 
c) Seznam obcí v České republice, kam Ministerstvo zdravotnictví zaslalo                           
k publikaci (zveřejnění) Mimořádná opatření podle bodu (a) a (b) této žádosti. 
d) Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) jakékoli jednotlivé Mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví před těmi, která jsou označena pod bodem (a)       
a (b) této žádosti. Informace podle bodu (d) této žádosti žádáte od 01. 03. 2020                 
do 15. 05. 2020;  

Vám sděluji následující: 
 
K bodu a) Vaší žádosti: 
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. května 2020, č.j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN 
bylo zveřejněno: 

a) na úřední desce – panelu – před budovou Ministerstva zdravotnictví 
b) na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, v sekci Úřední deska – 
Rozhodnutí MZ ČR -  Aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke covid-19 – viz: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uprava-podminek-provozu-
stravovacich-a-ubytovacich-zarizeni_19221_4135_1.html 
c) na stránkách Ministerstva zdravotnictví věnovaných problematice covid-19  - 
(v době platnosti uvedeného mimořádného opatření) 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/). 

Vážený pan 

 
 
Váš dopis ze dne 25. května 2020 

 
 

V Praze dne 27. května 2020 

Č. j.: MZDR 21989/2020-2/MIN/KAN 
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Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 

K bodu b) Vaší žádosti: 
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. května 2020, č.j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN 
bylo zveřejněno: 

a) na úřední desce – panelu – před budovou Ministerstva zdravotnictví 
b) na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, v sekci Úřední deska – 
Rozhodnutí MZ ČR -  Aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke covid-19 – viz: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-
hromadnych-akci-nad-100-osob-od-185do-d_19220_4135_1.html 
c) na stránkách Ministerstva zdravotnictví věnovaných problematice covid-19 
(v době platnosti uvedeného mimořádného opatření) 
(https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/). 

 

K bodu c) Vaší žádosti: 
Předmětný dotaz se nevztahuje k působnosti Ministerstva zdravotnictví a nezbývá, než jej 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odložit. Se svým 
dotazem se, prosím, obraťte na subjekt od Ministerstva zdravotnictví odlišný, konkrétně                            
na Ministerstvo vnitra. 

 
K bodu d) Vaší žádosti: 
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje veškerá mimořádná opatření na Úřední desce – 
panelu před budovou Ministerstva zdravotnictví, dále pak na webových stránkách 
Ministerstva v sekci Úřední deska – Rozhodnutí MZ ČR: 
http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-
19_4135_1.html a dále pak, od 3.3.2020 na webových stránkách věnovaných covid-19 
v sekci Mimořádná opatření a usnesení vlády viz: 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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