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Váš dopis ze dne 10. května 2020

V Praze dne 18. května 2020

Sdělení

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 informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 10. května 2020,

ve věci

1) poskytnutí informací, na základě kterých vláda přistoupila k zavedení restrikcí
při

překračování

státní

hranice

přeshraničními

pracovníky,

především

tyto

informace:
- kolik přeshraničních pracovníků se za hranicemi nakazilo koronavirem
- kolik osob pak tito pracovníci následně nakazili v ČR
- kolik procent tito nakažení tvoří z celkového počtu nakažených v ČR
- kolik procent těchto nakažených tvoří pracovníci kritické infrastruktury;
2)

informace, na základě kterých vláda, na rozdíl od ostatního civilizovaného

světa, přistoupila zavedení k povinnosti nošení roušek i v otevřeném veřejném
prostoru, především:
- na základě jaké studie se vláda takto rozhodla
- počet nakažených, kteří se prokazatelně nakazili v otevřeném veřejném
prostoru;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1
Pokud

vláda

ČR

rozhodla,

resp.

vlády

řady

dalších

zemí

rozhodly,

v

souvislosti

s koronavirovou pandemií o přijetí restrikčních opatřeních týkajících se režimu pohybu
přes hranice, učinila, resp. učinily tak na základě zhodnocení epidemiologického rizika
šíření

nového

koronaviru.

Toto

hodnocení

rizika

je

založeno

na

posouzení

epidemiologických charakteristik daného infekčního onemocnění, jakými jsou například
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mechanizmus přenosu původce, vnímavost populace, možnost prevence vakcinací, délka
inkubační doby a další. Počet relevantních případů, které by mohly v daných souvislostech
vzniknout, není pro posuzovaní rizika směrodatný.

Vzhledem k inkubační době onemocnění COVID-19 a s ohledem na vzdušný přenos
SARS-CoV-2 nelze zcela jednoznačně prokázat, kde došlo k nákaze postižené osoby a
kolik dalších osob takto postižený člověk následně nakazil.

K bodu č. 2
Pokud vláda

ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií rozhodla o

zákazu pohyby a

pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, učinila tak opět na základě výsledků hodnocení rizika šíření nového koronaviru.
Toto hodnocení rizika je založeno na posouzení epidemiologických charakteristik daného
infekčního onemocnění, jakými jsou například mechanizmus přenosu původce, vnímavost
populace, možnost prevence vakcinací, délka inkubační doby a další.

Je proto zcela

patrné, že počty případů, u kterých mohlo k nákaze dojít v otevřeném veřejném prostoru,
nemohou být z výše uvedených důvodů k dispozici.

S pozdravem
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