
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”i ž ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 20. listopadu 2020

V Praze dne 7. 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 20. listopadu 2020, evidované pod kterou jste

požadovala následující informace (cituji):

1. o kolik pracovníků byly posíleny kapacity pro trasování nemocných COVID 19

jednotlivých hygienických stanic (HS) v době mezi 15.3.2020 a 31.8.2020. Uveďte

prosím konkrétní počty např. z 10 na 20 pracovníků?

2. kolik kontaktů nemocných byly schopny jednotlivé HS trasovat za měsíce 03/20,

04/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20, 09/20, 10/20 a od 1. do 20.112020?

3. jak bylo posíleno technické vybavení HS v době od 03/20 do 11/20?

4. jaká další systémová a organizační opatření byla přijata pro zvýšení efektivnosti

činnosti HS v období od 03/20do 11/20?

5. jakým způsobem je provázána činnost lékařů, odběrových míst a HS ve vazbě

na infekčnost COVID 19? Např. člověk s příznaky onemocnění čeká na test týden

(běžná praxe z 10/20), pak čeká 2 dny na výsledek a po potvrzení , že je pozitivní.

Co udělá HS s odstupem 9 dnů (to je praxe v MS kraji v 10/20), za které nemocný,

pokud nepoužije zdravý rozum nakazí půl města? Kdo konkrétně nese za tuto

situaci zodpovědnost??

6. jaký je podíl HS a hlavního hygienika na neutěšené situaci, kdy s ohledem

na průtahy s diagnostikou a neschopností HS trasovat kontakty od 08/20 dochází

k masivnímu šíření nemoci?;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”i ž ČESKÉ REPUBLIKY

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky č. 1 až 5, a to s rozdělením

dle jednotlivých krajských hygienických stanic.

Co do Vašeho dotazu č. 6 uvádím, že se jedná o dotaz na názor, tj. žádost v tomto

rozsahu nepodléhá dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. informační

povinnosti, avšak sdělujeme, že se jedná o celosvětovou druhou vlnu epidemie Covid 19,

přičemž jde o vyšší moc, tudíž spekulace na téma podílu jednotlivých aktérů na nastalé

situaci jsou zcela irelevantní.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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