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Váš dopis ze dne 27. února 2021

Praha 16. února 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 27. února 2021, evidované pod č. j.:

v souvislosti se zprávou, zveřejněnou na stránce

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vlada-zavira-obchody-s-detskym-zbozim-

kvetinarstvi-zustavaji-otevrena-144641 žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaké jsou důkazy pro to, že uzavření obchodů s dětským oblečením a obuví

zásadně napomůže likvidaci epidemie onemocnění COVID-19?

2. Na základě, jakých informací či analýz zůstávají otevřeny obchody s tabákovými

výrobky, na rozdíl od prodejen dětského oblečení a obuvi (připomínám, že je

nepochybné, že v prodejnách tisku lze prodej tabákových výrobků zakázat)?

3. Jaká základní životní potřeba je chráněna umožněním nákupu tabákových

výrobků v situaci, kdy čelíme smrtící epidemii respiračního onemocnění COVID-

19?

4. Je nepravdivá zpráva, že uzavřením sportovišť, zásadním omezením volného

pohybu venku a současně umožněním nákupu tabákových výrobků sleduje MPO

cíl snížit počet obyvatelstva v ČR?

5. Jak Vy, jako povinný subjekt, definujete spojení „epidemie onemocnění COVID-

19“ a na základě čeho?
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Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Cílem uzavření všech prodejen nejen s dětským oblečením a obuví je snížení mobility

lidí, tj. omezení pohybu osob a omezení kontaktů, což jsou opatření, která prokazatelně

způsobují pokles populační zátěže, reprodukčního čísla a také pokles počtu

hospitalizací, jak ukazuje srovnání s rokem 2020 v jarních měsících.

Ad dotaz č. 2 a dotaz č. 3)

Jedná-li se o aktuální nastavení krizových opatření, konkrétně umožnění výjimky ze

zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách pro

prodejny tabákových výrobků, výjimka byla nastavena z pragmatických důvodů. Náhlé

a výrazné omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků by sebou mohlo

přinést prudký nárůst nelegálního trhu s těmito výrobky, neboť se jedná o produkty se

závislostním potenciálem, a další doprovodné problémy, které by mohly ještě více ztížit

již i tak nepříznivou situaci způsobenou COVID 19.

Ad dotaz č. 4)

Otázka je zcela irelevantní.

Ad dotaz č. 5)

Epidemie každého infekčního onemocnění, tedy i COVID-19, je definována jako

neobvykle vysoký výskyt daného onemocnění u osob na vymezeném území během

definovaného časového úseku.

S pozdravem


