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Váš dopis ze dne 25. července 2020

V Praze dne 10. srpna 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k žádosti 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 25. července 2020, kterou jste

požadoval sdělení:

1) proč Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje mimořádná

opatření v podobě povinnosti "nosit roušky", když přímo na webu uvádí, že "jde

v drtivé většině o primárně nakažené pacienty, kteří nemoci prodělávají

bez příznaků nebo velmi lehce, bez potřeby zdravotnických služeb."

2) proč ministerstvo vyhlašuje mimořádná opatření, když epidemie chřipky je

definována počtem nemocných (ne nakažených) 1600 až 1800 na 100 tisíc

obyvatel, a podle jeho údajů je celkem 5290 aktivních případů v celé ČR, tedy cca

53 aktivních případů (které nevyžadují zvláštní zdravotnickou péči) na 100 tisíc

obyvatel? Je to zhruba třicetina limitu pro epidemii chřipky.

3) proč ministerstvo dle názoru žadatele vyvolává u lidí strach a paniku

požadavkem na "nošení roušek" ve chvíli, kdy bylo Švédsko zařazeno na seznam

bezpečných zemi a jak je možné, že Švédsko má zhruba stejnou úmrtnost jako jiné

země, kde byla vyhlášena karanténa;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1:

Ministerstvo žádost o informace posoudilo a dospělo k závěru, že žadatel požaduje

sdělení názoru ministerstva na předmětnou problematiku. Podle ustanovení § 2 odst. 4

zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace se netýká dotazů

na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Nad rámec však uvádíme,

že skutečnost, že osoba nemá příznaky onemocnění COVID19 neznamená,

že onemocnění nemůže dále šířit. Opatření nošení roušek ve vnitřních prostorách,

prostředcích hromadné dopravy, zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatele

sociálních služeb vychází z vyhodnocení potenciálních rizik šíření onemocnění

souvisejících s vyšší kumulací osob v uzavřených prostorách nebo v souvislosti
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s ochrannou rizikové skupiny populace (seniorní, imunosuprimované) v případě

zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

K bodu č. 2:

Číselně nelze epidemii paušalizovat, epidemie je definována jako počet případů

onemocnění v epidemiologické souvislosti, který převyšuje očekávané hodnoty výskytu

tohoto onemocnění v daném místě a čase. Tudíž nelze srovnávat z číselného hlediska

onemocnění COVID19 a chřipkou a ani nastavená opatření. Nastavená opatření vychází

z komplexního hodnocení epidemiologické situace a dalších důležitých parametrů (např.

kapacity lůžkové péče).

K bodu č. 3:

Nastavená opatření včetně nošení roušek vycházejí z komplexního vyhodnocení

epidemiologické situace. Sdělovat konkrétní důvody, proč ministerstvo rozhodlo tak jak

rozhodlo (tím měně polemizovat se žadatelem na téma jím tvrzeného vyvolávání paniky

v souvislosti s povinností nosit roušky), není v režimu zákona č. 106/1999 Sb. jeho

povinností.

S pozdravem
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