
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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K Vašemu podání ze dne 26. prosince 2020

V Praze dne 6. ledna 2021

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 26. prosince 2020, evidované

pod č. j.: kterou jste požadovala následující informace

1. Jaký je přesný počet restaurací, které „zneužívaly prodej z okének v nočních

hodinách“ a v nichž se nedodržovala opatření, což je dle odůvodnění ministra

Blatného důvodem pro opětovné omezení provozu restaurací nařízením vlády ze

dne 9. 12. 2020, spočívající zejména ve snížení horní hranice přípustné otevírací

doby na 20.00h? Jak je počet restaurací, které nedodržovaly opatření, zasazen

do celkového počtu restaurací, např. procentuálně?

2. Na základě jakých dat ministerstvo zdravotnictví vycházelo při zjišťování stavu

uvedeném v předchozí otázce, tedy toho, že konkrétní počet restaurací

nedodržuje protipandemická opatření (pokuty, grafy, statistiky na základě

terénního průzkumu)?

3. Provádí se podobné průzkumy dodržování protipandemickcýh opatření

i v jiných odvětví, než. v gastronomickém, například v prodejnách potravin apod.,

případně pokud ano, proč nedošlo k omezení současně i v těchto dalších

odvětvích?

4. Žádám o přiložení dat uvedených v otázce č. 3, z nichž ministerstvo

zdravotnictví vycházelo při zhodnocení, že konkrétní počet restaurací

požadovaných v první otázce nedodržovalo protipandemická opatření.

5. Vzhledem k tomu, že se omezení provozu restaurací, zde konkrétně ze dne 9.

12. 2020, silně dotýká základního lidského práva, podrobilo je při jeho uvažování

ministerstvo zdravotnictví testu proporcionality? Žádám o odůvodnění, proč ke

sledovanému cíli nepostačilo mírnější opatření: pokutování jednotlivých
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restaurací, které opatření nedodržují, nikoliv plošné a bezvýjimečné omezení

všech, tedy jistě i těch, která opatření dodržovala.

6. Vzhledem k tomu, že restaurace dostaly impulz k tomu, aby po dlouhé době

znemožnění podnikání opět otevřely v téměř rutinním provozu, objednaly

a nakoupily tedy velké množství potravin, došlo a dojde dalším omezením jejich

provozu k velkým hmotným škodám. Proč ministerstvo zároveň s omezením

nenavrhlo přijetí kompenzačního řešení pro situaci restaurací?

7. Je AKTUÁLNĚ projednávána a řešena kompenzace restauracím za hmotné

škody, ušlý zisk, odvody, zničení drahých zařízen v důsledku jejich

neprovozování apod. nebo mají podnikatelé daný problém řešit spíše

uplatňováním náhrady škody dle krizového zákona?

8. Pokud je aktuálně projednávána kompenzace dle bodu č. 7 - v řádu kolika dní

s ní mohou restauratéři „počítat“?;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1, 2, 3 a 4

Ministerstvo zdravotnictví průzkumy dodržování protiepidemických opatření neprovádí,

není dozorovým orgánem, proto nemá k dispozici Vámi požadované údaje. V prezentaci

pana prof. Ladislava Duška z tiskové konference dne 11. 12. 2020 viz

https://www.uzis.cz/res/file/covid/20201211-dusek.pdf je uvedeno, že brždění epidemie

Covid-19 se zastavilo a šíření nákazy na základě statistických ukazatelů opět začíná

zrychlovat. Omezení provozu restaurací usnesením vlády ze dne 9. 12. 2020 nebylo tak

důsledkem pouze „prodejem okének v nočních hodinách“, ale i v důsledku pomalu

zhoršující se epidemiologické situace. Cílem bylo snížení mobility občanů, což je jeden z

nejvýznamnějších nástrojů, jak zpětně ukazuje situace na jaře tohoto roku, který dokázal

zcela zastavit šíření nákazy COVID-19.

K otázce č. 5

Přijatá opatření považujeme za přiměřená a odpovídající dané epidemiologické situaci,

viz předchozí odpověď.

K otázce č. 6,7, a 8

Problematika kompenzací není v gesci Ministerstva zdravotnictví. Vaši žádost v těchto

bodech tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst.

5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Lze konstatovat,

že poptávanými informacemi by mohl disponovat subjekt od Ministerstva zdravotnictví

odlišný, a to Ministerstvo průmyslu a obchodu.

S pozdravem


