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Vážený pane inženýre, 

 

 na základě Vaší žádosti o informace, podané dne 23. listopadu 2021 dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZSPI“), Vám k Vaší první otázce sděluji, že Ústavní soud se v současné době 

při zjišťování „bezinfekčnosti“ zaměstnanců a soudců Ústavního soudu řídí vnitřním 

předpisem - Rozhodnutím předsedy Ústavního soudu č. Org. 58/21, kterým se provádí 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN 

ze dne 20. listopadu 2021. 

 

 K další části Vašeho prvního dotazu uvádím, že v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců Ústavního soudu dle mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebyla dosud třetím osobám sdílejícím pracoviště uložena karanténa.   

 

 K druhému bodu Vaší žádosti o informace Vám sděluji, že všichni soudci 

Ústavního soudu, asistenti těchto soudců, jakož i všichni ostatní zaměstnanci Ústavního 

soudu nosí řádně nasazenou účinnou ochranu dýchacích cest proti šíření onemocnění 

covid-19  v souladu s aktuálně platným a účinným Mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, s účinností 

od 1. listopadu 2021. Jedná se o ochranný prostředek dýchacích cest (nos a ústa), kterým 

je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének. V tomto výše 

uvedeném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nosit 

ochranný prostředek dýchacích cest v definovaných vnitřních prostorech staveb (tedy i na 

pracovišti) pro všechny osoby, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.  

 

 Závěrem uvádím, že Ústavní soud se od dubna roku 2020 až do dnešního dne vždy 

řídil a řídí aktuálními právními předpisy, zejména pak mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví, vydanými dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a (od 27. 

února 2021) dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 

onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.  



 Která mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví byla aktuálně platná a 

účinná v  konkrétních dnech ve Vámi požadovaném období je možné dohledat na 

internetových stránkách ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/, popř. směřujte 

dotaz přímo na Ministerstvo zdravotnictví, do jehož působnosti, jakožto ústředního 

orgánu státní správy pro zdravotní služby a ochranu veřejného zdraví, problematika 

nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku spadá.  

 

 Zbývající část Vaší žádosti bude vyřízena samostatně.  

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 
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