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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci podanou 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 24. 8. 2020, evidované

ve věci poskytnutí následujících informací:

„a) které oblasti byly ke dni 13. 3. 2020 stanoveny jako rizikové oblasti podle bodu I/1 a 5

usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198;

b) které oblasti byly ke dni 14. 3. 2020 stanoveny jako rizikové oblasti podle bodu I/1 a 5

usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198; a

c) jakým způsobem bylo stanovení rizikových oblastí podle písm. a) a b) provedeno.

K bodu c) této žádosti si současně dovoluji požádat o poskytnutí dokladů o stanovení

rizikových oblastí (například snímků sdělení uveřejněných na internetových stránkách

Ministerstva zdravotnictví)“, si Vám dovoluji sdělit následující.

Předně Vás informuji, že k usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 198

o přijetí krizového opatření, které bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno pod č. 71/2020 Sb.,

a jenž uvádíte ve své žádosti, bylo předkladatelem Ministerstvo vnitra, nejedná se tudíž

o krizové opatření Ministerstva zdravotnictví.

K Vašim dotazům Vám příloze zasílám Seznam zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy
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ve formátu uveřejněném na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví k aktuálnímu

datu dle požadavku Vaší žádosti.

K bodu c) uvádím, že výsledný seznam zemí byl sestaven na základě vyhodnocení

epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu

nemocí (ECDC) v konsenzu rezortů vnitra, zahraničních věcí a zdravotnictví.
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