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Váš dopis ze dne 25. listopadu 2020

V Praze dne 8. prosince 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví k žádosti 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 25. listopadu 2020, evidované pod č. j.: kterou jste

požadovali zpřístupnění následujících informací (cituji):

1) Analýzy, studie či jiné materiály, pokud takové existují, jejichž obsahem je (dle

vyjádření ministra Metnara), že v malých obchodech docházelo k výraznému šíření

a přenosu nákazy onemocnění COVID-19, zatímco v supermarketech

a hypermarketech nikoli (a to nad rámec statistické chyby). Jedná se nám

o materiály, které kromě pouhého tvrzení obsahují též argumentaci či důkazy

vycházející z reálných dat.

2) Dataci těchto analýz či studií, jména autorů, kteří analýzy či studie vypracovali,

a objednatelů, dle jejichž zadání analýzy či studie vznikly (případně názvy médií,

kde byla předmětná data prezentována předtím, než byla předložena Úřadu vlády

ČR).

3) Jmenný seznam odpovědných osob, které na základě těchto analýz či studií

rozhodly o uzavření provozoven malých podnikatelů a živnostníků. Doplněný

o informaci, zda na základě analýz/studií rozhodovala přímo vláda, nebo k tomu

dostala konkrétní doporučení od odborníků (v takovém případě žádáme též

o jména a konkrétní stanoviska těchto odborníků);

Vám sděluji následující:
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K otázce č. 1

Žádné studie nejsou k dispozici. Opatření se přijímají na základě platných

epidemiologických principů represivních opatření k zabránění přenosu infekčních

onemocnění v době epidemie, která jsou platná pro covid-19 podobně jako pro další

respirační nákazy. Přesto se musí příslušná opatření přijímat, aby se zabránilo šíření viru

v populaci. Základním kritériem pro omezení šíření, je omezení vzájemných kontaktů

a snížení mobility obyvatel. Redukce všech kontaktů je nezbytná na úroveň 80 % redukce

ve stupni 5, na 60 % ve stupni 4., na 40 % ve stupni 3, na 30 % ve stupni 2 a 20 %

ve stupni 1. V době komunitního šíření není možné exaktně prokázat, kde k nákaze došlo,

je to možné všude, kde je větší nahromadění osob. Aby bylo dosaženo takto vysokého

snížení mobility, bylo nezbytné omezit jakýkoli zbytný kontakt osob, uzavření obchodů,

restaurací, škol, sportovišť, kin, divadel, koncertů, bazénů, wellness center apod. To

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

K otázce č. 2

Ad 1)

K otázce č. 3

Pro řešení epidemie covid-19 bylo na Ministerstvu zdravotnictví zřízeno několik

pracovních skupin. Jedná se zejména o pracovní skupinou klinickou, epidemiologickou

a laboratorní. V epidemiologické pracovní skupině jsou zastoupeny ředitelé

protiepidemických odborů všech KHS, zástupci vědecké-univerzitní obce a také zástupci

MZ. Pracovní skupina epidemiologická opatření nevyhlašuje, má odborně-poradní hlas,

předkládá MZ a HH svoje odborná stanoviska. Rozhodování o opatřeních provádí MZ

a vláda. Mezi kritéria, která jsou rozhodující pro rozhodování, patří aktuální

epidemiologická data o vývoji epidemie, epidemiologické údaje o dynamice nákazy,

modely a predikce šíření nákazy na základě dat a analýz poskytnutých UZIS (veškerá

data jsou k dispozici na webových stránkách MZ viz https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. Dalším kritériem jsou informace a údaje z terénu,

ze všech regionů, na základě údajů a zkušeností ze všech KHS. V neposlední řadě jsou

kritériem zkušenosti a znalosti z okolních zemí a evropských zemí, které skupiny získává

z poskytnutých situačních zpráv, zpracovávaných MZ.

S pozdravem

*o* :daří Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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