
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Rep ”a z. a] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis 16. února 2021

Praha 1. března 2021

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 16. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MZDR 20599/2020-51/MlN/KAN,

konkrétně pak:

1. Na základě jakých kritérií je Ukrajina zařazena do seznamu zemí s velmi

vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19? Jaký zdroj informací

ministerstvo při svém rozhodování používá? Podle oficiálních statistik je

epidemiologická situace na Ukrajině mnohem lepší než v České republice.

2. Které laboratoře na Ukrajině ministerstvo považuje za akreditované, ve

smyslu bodu 1.4, pism. b? Napište seznam.

3. Vysvětlit bod 2.

Ode dne příjezdu do České republiky do doby výsledku RT-PCR testu na

přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území České republiky, min.6 dni, měl

by být cizinec v karanténě a dostávat 60 procent svého platu?;

Vám sdělujeme následující:

K bodům 1) a 2) sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje epidemiologickou

situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Seznam

zemí je pravidelně aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické

situace. Parametry a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro

cestování, vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Spolupracují

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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na něm odborníci z Ministerstva zdravotnictví, zahraničních věcí a vnitra, hygienici

a epidemiologové.

Ke dni podání Vaší žádosti se dle bodu III.1 platného ochranného opatření Ministerstva

zdravotnictví ze dne 14. února 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, všechny

členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci Sdělení

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

středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, považují za země s velmi

vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tzn. včetně Ukrajiny.

Aktuální informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví - Seznam zemí podle

míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

a dále na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, viz odkazy níže.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_in

formaci_k_cestovani.html

Na stránce Informace o odběrových místech na Ukrajině, kde je možné si udělat RT-

PCR test naleznete seznam odběrových míst na Ukrajině.

Další infomace naleznete na

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/od_16_brezna_2020_

plati_zakaz_vstupu_1.html

K Vaší žádosti v rozsahu bodu 3) Vám tímto sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví

k tomuto dotazu není kompetentním orgánem a Vámi požadovanými informacemi

nedisponuje, jelikož se Vaše žádost nevztahuje k působnosti ministerstva. Vaši žádost

tudíž nezbývá než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,

podle kterého povinný subjekt žádost odloží právě v případě, že se požadované

informace nevztahují k jeho působnosti.

S pozdravem


