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Váš dopis ze dne 21. března 2021

Praha 1. dubna 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 21. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci žádosti o sdělení „proč jsou některé země blízkého východu jako

SAE nebo Katar na seznamu vysoce rizikových zemí a tím pádem není doporučeno do

nich cestovat, což komplikuje vyřizování letenek, pojištění a nutnost neustálého

podstupování PCR testů…“, Vám sdělujeme následující:

K datu podání žádosti v této souvislosti bylo platné mimořádné opatření č.j. MZDR

20599/2020-60/MIN/KAN upravující příslušnou problematiku. Během tzv. první a druhé

vlny si členské státy Evropské unie postupně navzájem zavedly zdravotní a hraniční

kontroly pro vstup na svá území, které omezovaly vstup pouze pro vybrané kategorie

osob. V rámci první vlny znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích notifikovalo 18

členských států Schengenského prostoru (z celkových 26) s tím, že řada dalších

členských států Evropské unie a Schengenského prostoru zavedla další omezující

opatření pro vstup. Z důvodu epidemie COVID-19 několik členských států i nadále

uplatňuje kontroly na vnitřních hranicích (Belgie, Rakousko, Maďarsko, Dánsko, Finsko,

a Norsko) a dochází k posilování tzv. příhraničních kontrol či kontrol na území. Z důvodu

omezení dopadu na ekonomiky a volný pohyb cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou

během druhé vlny pandemie, přijala Rada dne 13. 10. 2020 své doporučení, ve kterém

se shodla na společné koordinaci. Z důvodu trvajícího exponenciálního šíření COVID-19,
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zejména jeho nových variant, se dne 21. 1. 2021 Evropská rada na svém jednání shodla

na zpřísnění tohoto doporučení, které bylo následně projednáno a schváleno Radou EU.

V rámci revidovaného doporučení je kladen důraz na neomezení mobility osob

cestujících z nízkorizikových regionů/zemí (zelené), ve kterých je míra incidence 25

a nižší (100 000 obyvatel / 14 dní) a zároveň pozitivita testů pod 4 % (celkový počet testů

/ týden). V případě dalších regionů/zemí, které doporučení dělí na oranžové

(středněrizikové), červené (rizikové) a tmavě červené (vysocerizikové), je dána členským

státům flexibilita při přijímání národních epidemiologických opatření, avšak vždy by měl

být dodržen princip proporcionality (tj. méně přísná opatření pro země s nižším rizikem

nákazy) a nediskriminace (stejná pravidla pro občany i cizince). Z možných opatření je

kladen důraz na karanténu a testování před či po vstupu, ve snaze předejít

znovuzavedení hranic či plošnému zákazu dopravy. V případě vysoce rizikových zemí se

doporučuje aplikovat pravidlo testu před odjezdem a karanténu jako obecné pravidlo.

Dále je doporučeno odrazovat od jiných než nezbytných cest, zejména z a do rizikových

a vysoce rizikových zemí. Doporučení necestovat, není-li to nezbytně nutné, má

dlouhodobě na svém webu zveřejněno i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Epidemiologické požadavky související s cestováním stanovené v tomto ochranném

opatření vycházejí z Doporučení.

V bodě III.1., který obsahuje shodná kritéria jako Doporučení Rady (viz výše), Česká

republika plně přebírá mechanismus hodnocení zelených, oranžových, červených

a tmavě červených zemí.

Stanovení seznamu zemí s nízkým rizikem bylo učiněno plně v souladu s bodem 8, 10,

12 a 13 Doporučení Rady a ke každotýdenní aktualizaci dochází na základě údajů

dodávaných Evropským střediskem pro prevenci a kontrol nemocí (ECDC). Při stanovení

seznamu zemí s nízkým rizikem je nezbytné stanovit určitou hranici a není možné, aby

za země s nízkým rizikem byly označeny pouze země s horší nebo srovnatelnou

epidemiologickou situací na území České republiky. Tímto výkladem by pak v extrémním

případě mohlo dojít k situaci, kdy by země, která má nejhorší epidemiologickou situaci na

světe, musela umožnit volný vstup osobám cestujícím ze všech zemí bez omezení. To

by zajisté nebyla ta správná cesta k zamezení šíření epidemie. Oranžové, červené

a tmavě červené země jsou takto barevně označeny právě z důvodu naplnění

objektivních kritérií díky nedobré epidemiologické situaci a je třeba k nim přistupovat

jednotně. Pouze skutečnost, že tyto země mohou mít nižší hodnoty než ČR, z nich

nedělá země zelené a neznamená to, že neexistuje při cestách z či do těchto zemí riziko

dalšího importu nákazy.

Shrnuto, v kontextu doporučení Rady k unijní koordinaci je navržen mechanismus pro

zařazování zemí/regionů na seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým
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rizikem výskytu onemocnění COVID-19 tak, aby odpovídal společné koordinaci na úrovni

EU a vytvořil prostředí pro prevenci šíření nákazy.

S pozdravem


