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Váš dopis ze dne 19. července 2020

Praha 29. července 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu

zdravotnictví dne 19. července 2020,

ve věci zaslání kritérií, při jejichž splnění nařizujete mimořádné opatření dle

zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním Covid-19, kterým se

nařizuje např. zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest, omezení

hromadných akcí, omezení provozoven stravovacích služeb atd. Pod pojmem kritéria se

myslí v souvislosti s nemocí Covid-19 např. celkový počet nemocných, počet přírůstků

nemocných za určitý čas, počet nemocných v rizikové věkové skupině, resp. jakékoliv

jiné kritérium, které používáte. Případně prosím o informaci, že žádná taková kritéria

neexistují, Vám sděluji následující:

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydávána na základě vyhodnocení

rizika vyplývajícího z vývoje epidemiologické situace. Hodnocení rizika je založeno

zejména na sledování dynamiky nárůstu incidence onemocnění, převažující úrovni

přenosu infekčního původce, rozsahu zasaženého území, míry zasažení imunitně

oslabených osob, míru zasažení zařízení s institucionalizovanými imunitně oslavenými

jedinci, případně dalších epidemiologických charakteristik. Hodnocení rizika, a to je jeden

z hlavních principů práce v epidemiologii, nemusí vždy sledovat stejné charakteristiky,

pokud některá momentálně není významná, není vyhodnocována ani další, na ní

navazující a opačně.
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Počínaje dnem 27. července 2020 jsou k dispozici publikované údaje týkající se stupňů

pohotovosti v oblasti veřejného zdraví na webové adrese

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-

ochrany-verejneho-zdravi.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/

Na uvedené adrese lze získat další informace, které Vás budou v kontextu Vašich

dotazů případně zajímat.
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