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Váš dopis ze dne 30. července 2020

V Praze dne 13. srpna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále „ministerstvo“) obdrželo dne 30. července 2020 Vaši
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů,

kterou

jste požadoval sdělení na následující otázky:
1)

U kolika obětí Covidu-19 v ČR byl příčinou jejich smrti pouze tento virus?

2)

U kolika obětí Covidu-19 v ČR byl příčinou smrti tento virus v kombinaci s jinými

3)

Kolik

zdravotními potížemi - polymorbidita, čili zemřeli „s covidem“, nikoliv „na covid“?
pitev

zemřelých

v souvislosti

s Cowidem-19

bylo

dosud

nařízeno

a provedeno?
4)

Je nařizování

pitev řízeno (v rámci prevence proti pandemii)

centrálně

(kým

konkrétně), vyhodnocováno celkově, nebo je na rozhodnutí postižených míst, zda
pitvu provedou či nikoliv?
5)

Budou výsledky pitev v novém akademickém roce k dispozici i pro vyučování na

6)

Kolik metod testování na Covid 19 je používáno v České republice?

7)

Jsou všechny metody certifikovány MZ, nebo lze používat i zahraniční – v tom

8)

Jak se MZ vypořádalo s fatálním selháním úředníků, kdy Vám byly překládány

lékařských fakultách?

případě jaký je jejich počet?

k podpisu

mnohamilionové smlouvy

na dodání roušek,

kdy

druhá

strana se

nacházela v desítkách exekuci (např. firma Respilon)?
9)

Nizozemská vláda se rozhodla nevydat doporučení, že by lidé měli vzhledem
k šíření koronaviru nosit roušky. Jak kabinet uvedl ve svém prohlášení, účinnost
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roušek nebyla prokázána, napsala agentura Reuters. Vláda chce raději přijmout
jiná opatření. Rozhodnutí oznámila ministryně zdravotnictví Tamara van Arková
po

konzultaci

s Nizozemským

holandskou

ministryni

pozastavíte

podepisování

institutem

kontaktovat
státních

a

veřejného

v rámci

zakázek

zdraví

předběžné
na

dodávky

(RIVM).

opatrnosti
roušek,

Budete
případně

či

dalšího

zdravotnického materiálu v souvislosti s Covidem-19?
10) Zvažuje Česká republika objednání masového množství vakcíny proti Covidu 19?
Připomínám nucenou likvidaci objednané vakcíny proti chřipce před několika lety.
Dosud se nepodařilo vyrobit účinnou vakcínu jak proti chřipce, tak proti HIV, kdy
vyrobit vakcínu proti Covid-19 bude min. stejně obtížné a rizikové. Její výroba ve
zkráceném čase v potřebné kvalitě je proto značně diskutabilní. Hrozí opětovné
zakoupení nepotřebného a zbytečné plýtvání penězi daňových poplatníků, které
by mohly být použity jinde;

Vám sděluji následující.

K bodu č. 1 a 2:
V souvislosti s Vašimi dotazy pod body č. 1 a 2 si Vám dovoluji zaslat odkaz na otevřené
datové sady, pravidelně aktualizované, které jsou k dispozici na webových stránkách
Ministerstva

zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/,

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
úmrtí

osob s onemocněním

Doplňuji,

COVID-19 zahrnuje

že

konkrétně

uváděný

všechna úmrtí

pak:

celkový

osob,

počet

které

byly

pozitivně testovány na COVID-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny
jejich úmrtí, zda k jejich úmrtí došlo

v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem

na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu
validace

a uzavírání

případů,

se

mohou

denní

záznamy

zpětně

měnit

právě

z důvodu průběžného doplňování. Vymezení úmrtí v souvislosti s COVID 19 se např.
věnuje následující dokument: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/doc/zemreli-COVID19-metodicky-rozbor.pdf.

K bodu č. 3, č. 4 a č. 5:
K těmto

bodům Vaší

žádosti

Vám

sdělujeme,

že dotčená problematika

k působnosti ministerstva a Vaši žádost v této části tudíž nezbývá

nevztahuje

než odložit dle

ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt
žádost

odloží

právě

v

případě,

že

se

požadované

informace

nevztahují

k

jeho

působnosti. Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969
Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví,
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé
řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými
látkami,

vyhledávání,

ochranu

a

využívání

přírodních

léčivých

zdrojů,

přírodních

léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické
techniky pro

prevenci,

diagnostiku

a

léčení lidí,

zdravotní pojištění

a

zdravotnický

informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh.
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K bodu č. 6:
K počtu metod testování na COVID-19, tedy k počtu používaných testů, informujeme, že
tento údaj je v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je autoritou registrující
a evidující zdravotnické prostředky distribuované v ČR.

K bodu č. 7:
Certifikát nese označení CE IVD a je vydáván pověřenými autoritami v EU. Nad rámec
výše

uvedeného

si

Vás

dovolujeme

odkázat

na

webové

stránky

Státního

ústavu

pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/notifikace-zdravotnickychprostredku.

K bodu č. 8:
Ministerstvo

má za

to, že

k žádnému pochybení

nedošlo. Proces

nákupů je

nyní

předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu a prověřování Policie ČR. Na základě
výsledků činnosti těchto orgánů zváží MZ další postup.

K bodu č. 9:
Ministerstvo v souladu s usnesením vlády ze dne 23. května 2020 č 448 ukončilo
operativní
a

dalšího

centrální
vybavení

a

nákupy

nezbytných

přístrojů

pro

řešení

osobních
krizové

ochranných

situace

související

prostředků
s

šířením

onemocnění COVID-19, a to ke dni 30. dubna 2020.

K bodu č. 10:
Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje naléhavou potřebu připravenosti na zajištění
dostatečného množství vakcín proti COVID 19. Pokládá za nutnou koordinaci na úrovni
EU k podpoře vývoje vakcíny a její výroby. Pouze společný postup může zajistit reálnou
dostupnost vakcíny

v takových objemech,

aby pokryly minimálně

skupiny rizikových

obyvatel členských států.
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