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Váš dopis ze dne 5. října 2020

Praha 14. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost 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 5. října 2020,

ve věci dotazů:

1. Kolik je lůžkových míst v nemocnicích na respirační choroby a infekční choroby

2. Kolik lůžkových míst je z toho počtu obsazeno a kolik je volných

3. Prosím o data ne jenom na covid 19, ale na všechny nemoci, které hygiena

a ministerstvo sleduje, a to v měsíčních přehledech od ledna 2020:

a. počet nakažených, kteří měli karanténu doma

b. počet hospitalizovaných

c. počet uzdravených

d. počet úmrtí

e. počet provedených pitev a u kterých diagnóz byly pitvy provedeny

4. Slyšel jsem, že ve statistikách o pozitivních případech Covid 19, figurují i lidé, co

jsou opakovaně testování, tím se počet uměle navyšuje (jeden člověk dvakrát

zavedený do počtů), co je na tom pravdy? jsou tam prý vedeni i lidé co odmítnou

testy a jsou automaticky v karanténě, aniž by jim byla prokázána nemoc covid 19?

5. Kolik lékařů je nemocných na covid a jiné nemoci, taktéž počty zdravotních sester.

6. Veškerá data bych poprosil i za celý rok 2019 v měsíčních přehledech, kde covid

ještě nebyl. Není jen nemoc Covid 19, takže mě zajímají všechny respirační a

infekční choroby a data o nich
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7. Pokud ministerstvo zdravotnictví nemá tyto data, jakože rozhoduje o jakýchkoliv

omezeních – nařízením, nouzovým stavem, atd, omezujete nás občany České

republiky na svobodě a právech, viz základní listina práv a svobod. Proč to děláte

bez přesných a ověřených dat?

8. Také žádám, ať tento dotaz je zveřejněn na stránkách ministerstva i s vaší

odpovědí.

9. Požaduji ať jsou zveřejněná veškerá data pro všechny občany, které vám zasílají

hygienické stanice, nemocnice atd, ne jak je to teď, jenom částečná data.

10. Jelikož jste naši zaměstnanci, placení z naších daní, nemůžete rozhodovat o nás

bez nás, aniž bychom měli veřejně zpřístupněná podrobná data. Likvidujete

omezováním, veškeré podnikatele, zaměstnance, samoživitele s dětmi, firmy

nepřijímají teď na hlavní pracovní poměr, díky těmto opařením, které děláte, nikdo

nemá jistotu, teda krom státního sektoru, což není spravedlivé, nejsou žádné

odškodnění pro tyto lidi, mám už lidí kolem sebe, co si vyřizuji insolvenci, jelikož

přišli o příjem a nemají z čeho splácet své závazky. Toto tady chcete, zlikvidovat

ekonomicky občany České republiky? Pokud nebudeme mít práci, nebudou žádné

daně, z čeho budete pak placeni i vy a ostatní, ve státním sektoru? Nastane

řetězová reakce, která už pak nepůjde zastavit.

11. Má Ministr zdravotnictví Roman Prymula bezpečnostní prověrku?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1 a č. 2

Požadované přehledy naleznete na odkazech níže:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 (viz kapacity lůžkové péče)

Ad dotaz č. 3 a)

Ministerstvo zdravotnictví takovou informací nedisponuje, přičemž shromažďování těchto

informací nespadá do jeho působnosti. Vaši žádost nezbývá než v rozsahu tohoto bodu

odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého v

případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží.

Ad dotaz č. 3 b)

Ad dotaz č. 3 c)

Ad dotaz č. 3 d)

Data týkající se aktuální situace COVID-19 jsou dostupná na odkaze níže:

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

Daty týkající se všech nemocí Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, přičemž

shromažďování těchto informací nespadá do jeho působnosti. Vaši žádost nezbývá než

v rozsahu tohoto části bodu odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb., podle kterého v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho
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působnosti, žádost odloží. Takovou informací disponuje ÚZIS, případně jednotlivé

Krajské hygienické stanice.

Ad dotaz č. 3 e)

Ministerstvo zdravotnictví neeviduje počet provedených pitev. Nad to uvádíme, že nikde

ve světě nejsou všichni Covid pozitivní zemřelí pitváni, stejně tak jako nejsou pitvaní

všichni zemřelí při jiných epidemiích.

Ad dotaz č.4

Do pozitivních případů je počítaná jen první pozitivita dle laboratorního výsledku

(u několika jedinců bylo řešeno, zda nedošlo k reinfekci, ale závěr vždy byl, že žádná

reinfekce nebyla potvrzena).

Ad dotaz č.5

V příloze zasíláme přehled počtu nakažených zdravotníků COVID-19.

Co se týká počtu zdravotníků s jinými onemocněními – respiračními a infrkčními, takovou

informací Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, přičemž shromažďování těchto

informací nespadá do jeho působnosti. Vaši žádost nezbývá než v rozsahu tohoto bodu

odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého v

případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží.

Ad dotaz č.6

Ministerstvo zdravotnictví takovou informací nedisponuje, přičemž shromažďování těchto

informací nespadá do jeho působnosti. Vaši žádost nezbývá než v rozsahu tohoto bodu

odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého v

případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží.

Takovou informací může disponovat subjekt odlišný, např. ÚZIS ČR, případně jednotlivé

Krajské hygienické stanice.

Ad dotaz č.7

Každé opatření vychází z exaktních epidemiologických dat a jejich řádných odůvodnění,

viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-

zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualni-data-2019ncov-novy-koronavirus

Ad vyjádření – body č. 8, 9, 10

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zákonem zveřejňuje odpovědi na dotazy dle

zákona č. 106/1999 Sb.

Ad dotaz č.11

Pan ministr v souladu s § 58 odst. 1, písm. c) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
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má přístup k utajované informaci všech stupňů utajení bez platného osvědčení fyzické

osoby a poučení (viz níže).

Zvláštní přístup k utajované informaci

§ 58

(1) Osobami, které mají přístup k utajované informaci všech stupňů utajení bez platného

osvědčení fyzické osoby a poučení, jsou

a) prezident republiky,

b) poslanci a senátoři Parlamentu,

c) členové vlády,

d) Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

e) soudci a

f) prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 mají přístup k utajované informaci ode dne zvolení nebo

jmenování do funkce po dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro její výkon.

S pozdravem
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