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Váš dopis ze dne 13. listopadu 2020

V Praze dne 27. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 13. listopadu

2020, evidované pod kterou jste požadoval poskytnutí

informace, jakým způsobem bude v rámci protiepidemiologického systému tzv. PES pro jednotlivé

stupně navrženo omezení volného pohybu osob na území ČR mimo uvedené večerní a noční

hodiny – tedy analogii k současně platné II. Části usnesení Vlády ČR ze dne 30.října 2020 č. 1113,

kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do

20:59 hod kromě uvedených výjimek (tzn. Zejména cesty do zaměstnávání a obstarávání

základních životních potřeb), případně i informaci, zda toto již nebude v rámci

protiepidemiologického systému nijak řešeno; Vám sděluji následující:

Informační povinnost povinného subjektu se podle § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 netýká

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, avšak přesto Vám sdělujeme

následující. V příloze Vám zasíláme matici opatření v aktuálně platném znění. Tento materiál byl

připraven na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s dalšími odborníky. Hlavním cílem hodnocení

je především zvýšit čitelnost a předvídatelnost aktuální epidemiologické situace pro veřejnost.

S ohledem na hodnocení PES mohou být navrhována konkrétní protiepidemická opatření a ta

přijata v nouzovém stavu formou usnesení vlády ČR či mimořádnými opatřeními Ministerstva

zdravotnictví. Současně Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví bude postupovat v souladu

s usnesením Poslanecké sněmovny č. 1356, kterým je Vláda ČR žádána, aby revidovala

Protiepidemický systém ČR (PES).
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