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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

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

K Vámi
o

podané

svobodném

žádosti
přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace

dle

ve

pozdějších

znění

zákona

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 23. září 2020, evidované pod
ve věci: Vzhledem k novému uzavření restaurací, hospod a barů od 22:00
ohlášených dnes panem Prymulou, žádám o následující:
1.

Zaslání tvrdých dat a

studie či analýzy, na základě, kterých bylo

toto opatření

vyhodnoceno jako potřebné a efektivní a převažující ekonomické dopady.
2.

Pokud má být opatření zavedeno na 14 dní, jakým způsobem (exaktní popis) a kdy
budete vyhodnocovat účinnost tohoto opatření. Zahrnuje v to, jakým způsobem se
odliší dopad tohoto konkrétního opatření od ostatních.

3.

Sdělení, jakým způsobem bude stát nahrazovat vzniklé finanční škody v již tak
postiženém

restauračním

průmyslu.

Ohrožení

totiž

samozřejmě

nejsou

jen

provozovatelé, ale, mimo jiných, i dodavatelé a budoucí bývalí zaměstnanci,

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1

K omezení provozní doby restauračních zařízení a barů bylo přistoupeno na základě
analýzy prokázaných klastrů onemocnění Covid 19 vzniklých v souvislosti s návštěvami
těchto zařízení. „Tvrdá data“ Vám nemůžeme vzhledem k ochraně citlivých osobních
údajů poskytnout.

K

podobným opatřením, mnohdy

drakoničtějším,

evropských zemí.
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Ad dotaz č. 2

Exaktní vyjádření příspěvku tohoto konkrétního opatření k omezení šíření onemocnění
Covid 19 není z podstaty proveditelné. Cílem opatření jako celku je zmírnit rychlost šíření
viru v populaci a v důsledku zabránit zahlcení a zhroucení zdravotního systému.

Ad dotaz č. 3

O pomoci subjektům, které jsou postiženy mimořádnými opatřeními, bude jednat vláda
ČR. Hodnocení finančních

dopadů

zavedených opatření a

jejich

kompenzace není

v gesci Ministerstva zdravotnictví.
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