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Váš dopis ze dne 18. listopadu 2020

V Praze dne 3. prosince 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 18. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

požadoval následující informace (cituji):

1. Poskytnutí veškerých údajů, odborných studií, vědeckých článků, dat

sesbíraných jednotlivými pracovištěm krajských hygienických stanic či jiných hrubých

(nezpracovaných) dat, která povinný subjekt vedla k uzavření provozů saun (saunových

center), a dále údaj o tom, kolik (a zda vůbec) existuje v České republice či v zahraničí

(má-li povinný subjekt údaje ze zahraničí k dispozici) případů šíření koronaviru

v provozech saun (saunových centrech) s tzv. cluster potenciálem.

2. Poskytnutí veškerých údajů, odborných studií, vědeckých článků či hrubých

(nezpracovaných) dat, které povinný subjekt vedly k tomu, že provozy saun (saunová

centra) zařadil s ohledem na uvolňování do 3. skupiny, tj. s hodnotou celkového rizikového

skóre 41-60 nebo nižší;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Hlavním důvodem uzavření saun bylo požadované snížení mobility až o 80 % na základě

modelových situací poskytnutých tzv. modelářskou skupinou. Aby bylo dosaženo takto
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vysokého snížení mobility, bylo nezbytné omezit jakýkoli zbytný kontakt osob, uzavření

obchodů, restaurací, škol, sportovišť, kin, divadel, koncertů, bazénů, wellness center,

včetně saun. To všechno jsou místa, kde se lidé setkávají a mohou šířit nákazu.

K otázce č. 2

Teprve ve stupni systému PES stačí snížit všechny kontakty o 40 %, proto je možné

uvolnit některé aktivity vedoucí ke shlukování lidí. Žádné odborné studie k tomuto nejsou

k dispozici. Matici opatření týkající se sportovních aktivit (včetně saunových center)

zasílám přílohou.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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