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Vážený pane předsedo,

kVaší výzvě ze dne 7. května 2021 k nápravě protiprávního stavu vládních opatření 

uvádím následující.

Mám za to, že aktuálně platné mimořádné opatření ze dne 14. května 2021, č. j. MZDR 

14601/2021-12/MIN/KAN, je v souladu se zákonem a není diskriminační.

Ministerstvo zdravotnictví na základě zhodnocení epidemiologické situace a povahy 

omezovaných činnosti volí vhodná omezující opatření. Cílem je v odůvodnění 

mimořádného opatření vymezený cíl prevence šíření infekce a prostředkem stanovená 

omezení. Rozvolňování musí každopádně probíhat postupně.

Hygienická pravidla pro provoz a provozování služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika 

apod., byla stanovena z toho důvodu, že se jedná o epidemiologicky závažné činnosti, 

při kterých dochází k velmi blízkému kontaktu zákazníka a poskytovatele služby 

a zároveň dochází i k porušení tělesné integrity. Není žádoucí, aby do provozoven těchto 

služeb chodili tzv. pozitivní osoby, které by onemocnění COVID-19 mohli dále šířit. 

Z důvodu ochrany veřejného zdraví je nezbytné, aby poskytovatel služeb měl informace 

o zdravotním stavu zákazníka, tedy, aby měl určitou jistotu, že zákazník není 

tzv. pozitivní.
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Poskytovatel služeb je dále povinen vést evidenci zákazníků, avšak pouze v minimálním 

rozsahu (jméno, příjmení a telefonní číslo), aby v případě potřeby epidemiologického 

šetření mohl orgán ochrany veřejného zdraví zpětně tyto zákazníky vytrasovat. Vedení 

této evidence je založeno na výjimce podle čl. 9 odst. 2 písm. i) evropského nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR), podle kterého je umožněno zpracování osobních 

údajů jako nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Epidemiologická situace je každý týden vyhodnocována a v okamžiku, kdy to situace 

dovolí, bude přistoupeno k dalšímu rozvolnění.

S pozdravem

Vážený pan 

Radomil Bábek 
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 138623070-202840-
210524170019, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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