
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne 18. srpna 2020

V Praze dne 28. srpna 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podanou dle

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

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále „MZ“) obdrželo dne 18. srpna 2020 Vaši žádost

o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou

kterou jste požadoval následující informace:

a) Na základě jakých informací dospěl ministr zdravotnictví k tomu, že je třeba

preventivně zavést na celém území ČR povinné nošení roušek ve vnitřních

prostorách?

b) Existují k bodu (1) této žádosti dokumenty, které by vědecky potvrzovaly přínos

nošení roušek ve vztahu k potlačení šíření RNA virů?

c) Rozhodl ministr zdravotnictví o tom, že v případě povinného nošení roušek

ve vnitřních prostorách bude občanům vydán potřebný počet roušek k dodržování

této povinnosti nebo jim náklad na jejich pořízení bude refundován ze strany

Ministerstva zdravotnictví?

d) Existují i jiné varianty, jak bránit šíření RNA virů mezi obyvatelstvem mimo

používání roušek konkrétními osobami, které nejsou nakaženy?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

K otázce ad a)

Ministr zdravotnictví k závěru, že je třeba preventivně zavést na celém území ČR

povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách dospěl na základě doporučení pracovní

skupiny MZ určené k řešení dané problematiky. Jak je známo, tento závěr byl

dodatečně na základě epidemiologických dat přehodnocen.
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K otázce ad b)

Dokumenty, které deklarují přínos nošení roušek ve vztahu k novému koronaviru SARS-

CoV-2 jsou veřejně dostupné například na webových stránkách oficiálně ustanovených

a uznávaných autorit, z nichž uvádíme ty nejdůležitější:

Světová zdravotnická organizace -

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/when-and-how-to-use-masks

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Centrum pro kontrolu

nemocí (Atlanta, USA) - https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus.

Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19

vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/ .

K otázce ad c)

MZ je dle platné legislativy oprávněno nařizovat mimořádná opatření při epidemii a

nebezpečí jejího vzniku. MZ nerozhoduje o vydávání ev. refundaci roušek.

K otázce ad d)

Existují další důležité hygienické zásady a opatření, které jsou nezbytné v kombinaci

s používáním roušek k omezení přenosu respiračních virů mezi lidmi. Tyto informace

jsou veřejně dostupné například na webových stránkách

MZ - https://koronavirus.mzcr.cz/

Státního zdravotního ústavu - http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

ev. řady dalších subjektů, včetně odůvodnění MO viz

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-

noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-

2020-do-odvolani-1.pdf

V příloze zasílám pro představu některá z doporučení, která jsou k dispozici na webu

MZ.
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