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Váš dopis ze dne 4. března 2021

Praha 18. 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 4. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci Vaší odpovědi ze dne 3. března 2021

žádám:

1. Zaslání znění Závazných hygienicko-protiepidemických podmínek č.j. MZDR

4978/2021-2/OVZ ze dne 8. 2. 2021,

2. Informaci, jestli pan byl oficiálně pověřený dohledem nad

dodržováním opatření při zápase Slavia – Leicester konaném dne 18. února 2021,

3. Pokud byl pan pověřený dohledem nad dodržování opatřeni (viz bod

2.), tak kým konkrétně byl pověřený a jak přesně toto pověření znělo. Existuje takové

pověření v písemné formě? Pokud ano, tak prosím o jeho zaslání,

4. Zjistil pan při svém osobním dohledu nějaká pochybení a existuje

o těchto pochybeních nějaký úřední písemný záznam? Došlo tedy dle pana

k nesplnění těchto závazných hygienicko-protiepidemických podmínek

MZDR 4978/2021-2/OVZ ze dne 8. 2. 2021?

5. Pokud takový záznam o nesplnění závazných hygienicko-protiepidemických

podmínek č.j. MZDR 4978/2021-2/OVZ existuje (viz bod 5.), pak Vás žádám

o zaslání tohoto záznamu,
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6. Pokud pan zjistil nějaké nesplnění, byť dílčí, závazných hygienicko-

protiepidemických podmínek MZDR 4978/2021-2/OVZ ze dne 8. 2. 2021, tak podal

podnět k příslušnému správnímu úřadu nebo jaký konkrétní úřední postup zvolil?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných

sportovních akcí nebo soutěže, č. j.: MZDR 4978/2021-2/OVZ Vám zasíláme přílohou.

Ad dotaz č. 2)

Ano, jak je uvedeno v organizačním řádu Ministerstva zdravotnictví. Metodickou

součinností dle organizačního řádu MZ poskytuje Odbor ochrany veřejného zdraví (dále

jen „OVZ“) Ministerstva zdravotnictví konkrétně čl. 57 ř. OVZ, odpovídá za koordinaci

činností a spolupráce v ochraně a podpoře veřejného zdraví s jinými státními orgány,

státními a nestátními organizacemi. Dále pak OVZ ve spolupráci s Odborem krizové

připravenosti odpovídá za plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti

krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Ředitel OVZ na místě

poskytoval metodickou součinnost při aplikaci stanovených hygienicko-protiepidemických

opatření pro konání významné sportovní soutěže v souladu s bodem VIII. usnesení vlády

České republiky ze dne 28. ledna 2021, č. 79, o přijetí krizového opatření, č. j.: MZDR

4978/2021-2/OVZ. O této činnosti byli informováni jeho nadřízení, tedy ministr

zdravotnictví a hlavní hygienička ČR.

Ad dotaz č. 3)

Viz odpověď výše.

Ad dotaz č. 4)

Aplikační problémy byly průběžně odstraňovány před utkáním, v průběhu utkání

a po utkání. Jedná se o cca 14 dní práce několika osob spojené s umožněním příletu

zahraničních účastníků z třetí země, umožnění vstupu a pobytu v ČR, jednání s UEFA,

LFA, o podmínkách vstupu a podmínkách uskutečnění utkání, testování hráčů,

realizačního týmu, přítomných osob na stadionu atd. tazatel má velmi zkreslenou

informaci o tom, co organizování celé akce znamená. Cílem Ministerstva zdravotnictví,

UEFA, LFA a obou klubů bylo akci umožnit a nastavit bezpečné podmínky v rámci

možností, nikoli hledat důvody proč akci neuskutečnit.

Ad dotaz č. 5)

Ne.
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Ad dotaz č. 6)

Vyřešení na místě.

S pozdravem

Příloha: (1) dle textu


