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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 12. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, a to zdůvodnění

části konkrétně v části seznam vysoce rizikových zemí. Prosím o přesné zdůvodnění,

z jakých důvodů a na základě jakých přesných parametrů bylo Japonsko přesunuto

z kategorie bezpečných zemí do kategorie vysoce rizikových zemí, a to během 8 dnů

(25. 1. 2021 bylo Japonsko bezpečnou zemí, 3. 2. 2021 bylo Japonsko přesunuto do

vysoce rizikových), přičemž během těchto 8 dnů se pandemická situace v Japonsku

prokazatelně zlepšovala a nadále se zlepšuje. ˇHádám prosím o uvedení exaktních

údajů, na základě, kterých bylo Japonsko přesunuto do kategorie vysoce rizikových

států, tedy prosím neuvádějte obecné formulace (napře. z doporučení Rady EU nebo

zhoršující se pandemická situace), Vám sdělujeme následující:

Česká republika v hodnocení zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský

prostor a Švýcarsko, vychází z celounijní koordinace a shody všech členských států

Evropské unie.

Na seznamu zemí s nízkých rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou z třetích zemí

jen země, které jsou uvedeny v Příloze I Doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném

omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení.
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Všechny ostatní třetí země jsou pak automaticky na seznamu zemí s velmi vysokým

rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Japonsko bylo odstraněno z Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912 v důsledku přijetí

Doporučení Rady (EU) 2021/89, ze dne 28. ledna 2021. V odůvodnění se k tomu uvádí:

„V doporučení Rady se stanoví, že členské státy by měly od 1. července 2020 postupně

a koordinovaně zrušit dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud

jde o rezidenty třetích zemí uvedených v příloze I doporučení Rady. Seznam třetích zemí

uvedený v příloze I by měla Rada každé dva týdny přezkoumat a případně aktualizovat,

a to po důkladné konzultaci s Komisí a příslušnými agenturami a útvary EU na základě

celkového posouzení založeného na metodice, kritériích a informacích uvedených

v doporučení Rady.

Od té doby se v Radě za důkladné konzultace s Komisí a příslušnými agenturami

a útvary EU uskutečnila jednání ohledně přezkumu seznamu třetích zemí uvedeného

v příloze I doporučení Rady při uplatnění kritérií a metodiky stanovených v doporučení

Rady. Na základě těchto jednání by měl být seznam třetích zemí uvedený v příloze I

změněn. Především by z tohoto seznamu mělo být vypuštěno Japonsko.“

S respektem k této celounijní shodě bylo podle toho též upraveno „Sdělení Ministerstva

zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a

vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19“, které vydává Ministerstvo

zdravotnictví na základě ochranného opatření vydávaného podle § 68 zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem


