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1 MINISTERSTVO ZDRAVOTN ICTVI

% ?J ž' ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 12.
listopadu 2020

V Praze dne 8. prosince 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví Ilkl žádost ['l informace dle zákona č.106/1999

Sb., svobodném
přístupu

5 informacím, H2 znění pozdějších předpisů

Podánim ze dne 12. listopadu 2020, evidovaným pod

jste dle zákona Č. 106/1999 Sb.. 0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, požádal O následující informace '

1 kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazeni) Z ministerstva nebo jím podřízených,

řízených, založených. „ organizací je autorem této tabulky:

2. V kterém počítačovém programu (MS Word, Excel. .„„) byla vytvořena

3. kdo je fyzicky jejim tvůrcem ? Jméno, příjmení, pracovní zařazení člověka, který

fyzicky udělal ULOŽIT JAKO, SA VE, EXPOR T na počítači.

Dodneška nikdo Z ministerstva nebyl ochoten se k autorství nebo plagiátorství

přiznat. Doufám, že doba nesmyslného tajení da! před veřejností Z vaší strany

a ÚZ/S už dávno skočí/a.

Dopisem byla prodloužena lhůta pro poskytnutí

informace.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

łnfograñ ka byla přip ravena v ämd interních personálních kapacit ministerstva

zdravotnictví. Je inspirována Texaskou lékařskou asociací g ověřena na prostředí ČR.

Porovnali jsme data klastrech u Chytré karantény 5 d aty Texaské lékařské asociace

21 zjistili jsme, že V mnohém překrývají. Zkušenosti hygienikü z d ata Chytré karantény

potvrdiły, že V prostředí ČR vznikají klastry nejčastěji V barech na diskotékách. Velmi

problematická je Z pohledu komunitního šíření hromadná doprava m velké koncerty.

Ministersrvo zdravolniclví. Kancelař minislra

:ve

Palackého námésli 4„ 12801 Praha 2. www mzcr cz

až?
% mw



z MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

i i:) ž „4 ČESKÉ REPUBLIKY

Koronavirus se chová všude stejně a jeho šíření je V místech, kde se koncenlruje delší čas

velké množství lidí nejsou dodržovány bezpečné rozestupyo Infog rañka II: tuto

a na škále rizikovosti konkrétnískutečnost veřejnost u pozorň uje přehledné jim přibližuje

mista e situace. Vnímáme jako přínosné inspirovat se materiály Ze zahraničí, které nám

pomohou edukovat českou veřejnost, Tato informace byla již opakovaně v průběhu září

publikována ve veřejném mediálním prostoru.

S pozd ravem
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Mlmsterstva zdravotnictví , Kancelář minislra
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134171602-202840-

201208125830, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:

8.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina vičíková

134171602-202840-201208125830

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


