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Váš dopis ze dne 27. dubna 2020

V Praze dne 12. května 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informaci dle zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

podáním ze dne 24. 4. 2020, adresovaným Ministerstvu zdravotnictví (dále též

„ministerstvo"), jste dle zákona

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

jen „zákon č. 106/1999 Sb.") požádal o poskytnutí informací týkajících se onemocnění

označovaného jako COVID-19, konkrétně v podobě

1) veškerých dat týkajících se vývoje onemocnění na území ČR od prvního

prokázaného nakaženého až do 24. 4. 2020 (počtu otestovaných, nakažených,

zemřelých a vyléčených),

2) strategie pro další šíření onemocnění včetně připravovaných opatření

zakládajících, měnících či rušících práva a povinnosti osob na území ČR a

3) prognóz a modelů stran dalšího vývoje na území ČR.

K žádosti sdělujeme následující:

Stran bodu 1) Vaší žádosti Vás tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č.

106/1999 Sb. odkazujeme na webovou adresu: https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19, kde jsou Vámi požadované informace veřejně dostupné.

Pokud však jde o strategie pro další šíření onemocnění včetně připravovaných opatření,

prognóz a modelů stran dalšího vývoje na území ČR, je třeba konstatovat, že podle
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ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace se

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vámi podaná

žádost však co bodu 2) a 3) k poskytnutí informací týkajících se potenciálních budoucích

rozhodnutí ministerstva (případně též jiných povinných subjektů, např. Vlády ČR, Ústavu

zdravotnických informací a statistiky ČR) směřuje, potažmo jí poptávané informace

s případnou rozhodovací činností v budoucnu souvisí.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že opatření k zamezení dalšího šíření

onemocnění COVID-19 na území České republiky jsou synchronizovaná od počátku

propuknutí pandemie s vývojem epidemiologické situace ve světě, a zvláště pak na území

Evropy a našeho státu, a jsou založeny na denním sledování epidemiologických

charakteristik onemocnění, jejich analýze a na jejím základě na predikci dalšího vývoje

epidemiologické situace ve vztahu k šíření nemoci v populaci se zvláštním zaměřením na

věkovou, komorbidní a geografickou distribuci.

S pozdravem
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