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Váš dopis ze dne 8. ledna 2021

V Praze dne 27. 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 8. ledna 2021, evidované pod č. j.: kterou jste

požadoval informace, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) rozhodl, že se data a

počtu proočkovaných budou uvádět pouze jednou týdně - pokud to bylo kolektivní

rozhodnutí, tak jména, příjmení, pracovní zařazení všech členů; dále zaslání podkladu,

který k tomuto rozhodnutí vedl a zaslání dokumentu s jasně viditelným autorem, který tuto

frekvenci nařizuje; Vám sděluji následující:

Jedná se o rozhodnutí Centrálního řídícího týmu (CŘT) a nejvyššího vedení MZ.

CŘT provádí koordinaci monitorováni, analýzy a predikce vývoje situace ve výskytu

COVID-19. Navrhuje a připravuje doporučení k přijetí mimořádných opatření na celostátní

úrovni a koordinuje přijímání mimořádných opatření místně příslušnými krajskými

hygienickými stancemi. Řídí a koordinuje realizaci opatření směrem k poskytovatelům

zdravotních služeb, zejména koordinaci při vyčleňování jejich personálních kapacit, lůžek

a dalších věcně technických kapacit. Dále zajišťuje koordinaci činnosti odběrových míst a

laboratorních kapacit, přijímání organizačních a protiepidemických opatření a koordinaci

poskytování intenzivní péče, a to v součinnosti s místně příslušnou KHS a v návaznosti na

predikci vývoje epidemické situace, s důrazem na nejvíce postižené oblasti České

republiky. Monitoruje a vyhodnocuje stav realizace přijímaných opatření a navrhuje

systémová opatření a předkládá je k projednání a schválení ministru zdravotnictví.

Níže uvádím seznam členů CŘT (k datu žádosti), s ohledem na současné personální

změny, bude složení týmu aktualizováno.
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Předseda – hlavní hygienička ČR - MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Místopředseda – ředitel odboru ochrany veřejného zdraví – MUDr. Jan Marounek,

MBA

Stálí členové:

náměstek pro legislativu a právo – JUDr. Radek Policar

náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění - Ing. Helena Rögnerová

náměstek pro zdravotní péči – prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

náměstek člena vlády -prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR – prof. RNDr. Ladislav

Dušek, Ph.D.

ředitel Státního zdravotního ústavu – MUDr. Barbora Macková (pověřena řízením)

ředitel odboru komunikace s veřejností – vz. Mgr. Barbora Peterová (tisková mluvčí

a vedoucí tiskového oddělení)

vedoucí oddělení krizové připravenosti – Ing. Jaroslava Hejdová

Současně uvádím, že žádným písemným dokumentem – usnesením, zápisem, záznamem

ve věci ministerstvo nedisponuje, návrhy a rozhodnutí jsou přijímána na základě konsenzu

v rámci odborných konzultací na pracovních jednání CŘT ke konkrétním problematikám.

Takto získaná rozhodnutí nejsou vždy zaznamenávána v písemné podobě v některém

z úředních dokumentů.

S pozdravem
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