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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 11.7.2022: 
 
Dobrý den, 
 
dne 20.6.2022 jsem na veřejném jednání zastupitelstva města vznesla dotazy uvedené níže. V 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádám o odpovědi k těmto dotazům a také o poskytnutí 
dokumentů, které tyto odpovědi dokladují: 
 
1) Jakým způsobem úřady v Chomutově ověřovaly či ověřují, že občané Ukrajiny, kteří zde pobírají 
dávky, využívají bezplatného či slevněného vstupného a jízdného, zdarma využívají našeho 
zdravotníctví, umisťují své děti do školských zařízení a využívají dalších výhod zdarma či slevněných, 
které si občané ČR hradí: 
 
   1.   skutečně pocházejí z území Ukrajiny bezprostředně ohroženého konfliktem 
   2.   jsou ve finanční nouzi 
   3.   jsou trestně bezúhonní 
   4.   nepředstavují zdravotní riziko pro občany Chomutova, zejména pak pro děti, tj. 
 
      *     mají platná očkování, která jsou v ČR povinná 
      *    podstupují vyšetření na TBC a další nemoci, které se na území Ukrajiny vyskytují ve větší míře 

než v jiných zemích 
 
    5. se skutečně nacházejí na adrese, kterou uvedli při registraci 
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2) Jaké další výhody mají či měli v Chomutově občané Ukrajiny oproti občanům Chomutova, např. 
parkování zdarma. Prosím o výpis těchto výhod. 
 
3) Má město Chomutov k dispozici analýzu dopadů vládních restrikcí v době koronaviru, ať už 
poskytnutou od kraje, vlády, či místních úřadů v těchto oblastech: 
 
   1. vliv roušek / respirátorů, testování, soc. distancování a uzavřených škol a kroužků na psychický         

a zdravotní stav dětí 
   2. vliv distanční výuky na vývoj dětí 
   3.vliv restrikcí na zdravotní a psychický stav seniorů v pečovatelských domech, kterým byl 

znemožněn kontakt s příbuznými 
   4. vliv restrikcí na zdravotní stav občanů, kterým byla odkládána zdravotní péče 
   5. náklady vynaložené z rozpočtu města na realizaci restrikcí 
 
4) K 10.2.2022 Nejvyšší správní soud od 14. dubna 2021 využil své pravomoci podle pandemického 
zákona a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 50krát 
(viz stránky ústavního právníka Jana Wintra zde: https://www.wintr.cz/(https://www.wintr.cz/) - 
odstavec „Studijní texty a aktualizované přehledy“). Shledali právníci města Chomutova tuto 
nezákonnost v době platnosti těchto opatření? Pokud ano, proč i nadále město trvalo na dodržování 
těchto opatření a nevzneslo námitku nadřízeným institucím, přestože jsem průkazně na 
nezákonnost a škodlivost těchto opatření opakovaně upozorňovala společně s dalšími občany 
města? 
 
sděluje následující:  
 

1. Magistrát města Chomutova není kompetentní k ověřování jakýchkoliv osobních údajů či 

majetkových poměrů uprchlíků z UA (ani jiných občanů). S uprchlíky probíhala standartní 

sociální práce jako s jakýmikoliv jinými občany, a to na bázi dobrovolnosti. Bylo jim 

podáno základní poradenství či zprostředkovány dostupné služby. Uprchlíci využívali 

státem či krajem nabízené možnosti. 

 

Město Chomutov a jeho organizace vycházejí z platné legislativy – veškeré úkony na 

úřadech a např. ve školství závisí od vystavení víza dočasné ochrany, které platí jeden rok. 

Vystavení víza dočasné ochrany je zásadním dokumentem pro komunikaci s uprchlíky a 

provádění veškerých právních úkonů. Na základě tohoto víza je občanům Ukrajiny 

vystavena kartička zdravotní pojišťovny, tzn. jsou zařazeni do systému veřejného 

zdravotního pojištění. 

Ukrajinští žáci jsou přijímáni do ZŠ k základnímu a do MŠ předškolnímu vzdělávání 

v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb.  označovaným jako Lex Ukrajina.  Zákonem Lex 

Ukrajina 2, tedy zákonem č. 199/2022 Sb., který nabyl účinnosti 30.6.2022 se prodloužila 

doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023.  

Co se týká očkování, platí pro ukrajinské děti stejná pravidla, jako pro děti české tj., u 

dítěte, pro které platí již povinnost předškolního nebo základního vzdělávání není 

skutečnost, zda je dítě očkované rozhodná. I ukrajinské děti (stejně jako děti české) musí 

doložit potvrzení dětského lékaře o očkování, nejedná-li se o povinné předškolní 

vzdělávání.  
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Uprchlíci podstupují při vstupu na trh práce vstupní prohlídky podobně jako čeští občané 

K podbodu 5 uvádíme, že každý cizí státní příslušník by měl hlásit na cizineckou policii, kde 

se zdržuje. Na toto byli upozorňováni. Ti ubytovatelé, kteří jsou zaregistrováni do 

celostátní databáze HUMPO (Humanitární pomoc), mají povinnost hlásit do 8.00 h. 

následujícího dne změnu v jeho zařízeních, tj. přihlášení či odhlášení ubytovaných 

uprchlíků. Kompetence ověřovat, že se uprchlíci nacházejí na adrese, kterou uvedli při 

registraci pak přísluší cizinecké policii, nikoliv obci. 

2. Z rozhodnutí ÚK byla zdarma doprava v rámci IDS, kde je Chomutov součástí. Ukončeno k 

30.6.2022. Ústecký kraj rozhodl o ukončení bezplatné přepravy cestujících ukrajinské státní 

příslušnosti na linkách Dopravy Ústeckého kraje ode dne 1. 7. 2022. Na železničních a 

autobusových linkách (včetně MHD), které jsou součástí integrovaného dopravního 

systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) bude od 1. července platit pro všechny cestující 

včetně cestujících ukrajinské státní příslušnosti standardní Tarif DÚK. 

Do 31.5.2022 byl v rámci dohod zoologických zahrad v ČR umožněn bezplatný vstup do 

Zooparku Chomutov.  

V rámci humanitární pomoci byly ukrajinským žákům poskytovány ve školách obědy 

zdarma a to do 30.6.2022. 

Byly prominuty místní poplatky z pobytu. Naopak poplatek za odpady prominut nebyl. 

3. Město a Magistrát nemají žádné speciální analýzy dopadů vládních restrikcí v době 

koronaviru vyjma těch, které jsou veřejně dostupné prostřednictvím veřejné sítě internet. 

K podbodu 1 uvádíme, že Psychikou dětí ve školách a následnou pomocí se zabývá mimo 

jiné i MŠMT a to: Např. prostřednictvím stránek MŠMT – EDU 

    https://dusevnizdravi.edu.cz/ 

K podbodu 2 např.  Zpráva České školní inspekce – Prostorová analýza podmínek, průběhu 

a výsledků předškolního, základního a středního vzdělávání a další analýzy viz web ČŠI 

K podbodu 5 uvádíme, že za roky 2020 až 2022 byla vynaložena částka v celkové výši 

2.795.591, 78 Kč, nicméně je složité posoudit, jestli byla vynaložena na realizaci restrikcí, 

jak se dotazujete, když byla vynaložena za ubytování vojáků, balíčky pro seniory, dále za 

dezinfekce, roušky, respirátory, brýle, rukavice, ochranné obleky, štíty, dávkovače, 

generátory ozónu atd. Část prostředků byla poukázána TSMCh, DPChJ a především MěPo, 

která v počátcích rozdávala roušky a respirátory i občanům. 

4. Na tuto část žádosti Vám již bylo odpovězeno náměstkem primátora Mgr. Milanem 

Märcem dopisem ze dne 1. července 2022, který byl zaslán na jedinou známou emailovou 

adresu. Ta je však jiná, než kterou uvádíte v této žádosti, a proto Vám odpověď přikládám 

níže: 

K Vašim dotazům na zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova dne 20. 6. 

2022 Vám sděluji: 

https://dusevnizdravi.edu.cz/
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Zda právníci města shledali na mimořádných opatřeních protiprávní hlediska? Změnili již 

právníci názor, když více než 50 MO bylo zrušeno? 

K takto položenému dotazu je třeba uvést, že názor nehraje vůbec žádnou roli. Zásadní je, 

že Mimořádná opatření byla vydána po právu a stala se tak součástí právního řádu. Názor 

právníku města, ani názor ústavního právníka Wintera v tomto není nikterak relevantní. 

Mimořádné opatření je platné a účinné ode dne účinnosti do doby, kdy je nahrazeno jiným, 

které jej ruší, případně do doby, do kdy byla jeho účinnost stanovena nebo do dne, kdy bylo 

soudem zrušeno. Osobní názor je irelevantní. A stojíme si za tím, že v době, kdy byla 

Mimořádnými opatřeními stanovena pravidla chování ve školách, nešlo na základě Vašich 

názoru a požadavku, udělovat nějaké výjimky nebo mimořádná opatření neuplatňovat. 

V případě, že se bude něco opakovat v září, i bude ze strany města jednáno vlídněji? 

Nedokáži posoudit, co je myšleno vlídněji, ale pokud dotaz směřuje k tornu, jestli nebudou 

vymáhané povinnosti stanovené případnými mimořádnými opatřeními, tak nikoliv. Bez 

ohledu na názor na mimořádná opatření a jejich případné následné zrušení soudy, není 

možné v okamžiku, kdy jsou tato opatření platná a účinná, z nich udělovat výjimku nebo je 

neuplatňovat. 

 

 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


