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Váš dopis ze dne 19. března 2021

Praha 29. 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 19. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci reakce na zaslanou odpověď na žádost ze dne 4. března 2021, a to,

jakým způsobem řešil pan usazení VIP hostů na tribuně, viz fotografie:

1) Dle mého nejde ani o usazení osob v oddělených vnitřních prostorech stadionu

v maximálním počtu 10 osob na takto odděleném prostoru a ani o usazení osob

v hledišti fotbalového stadionu s rozestupem minimálně 2 metry. Vycházím z Vámi

definovaných podmínek k pořádání akce. Zjevně toto na místě nijak řešeno nebylo.

Bylo to s klubem řešeno nějaký způsobem následně? Pokud se tedy shodneme, že

došlo k pochybení a nesplnění Vámi zadaných podmínek.

2) Dle mého jde bezpochyby o nesplnění, byť dílčí, závazných hygienicko-

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

tudíž pan Marounek podnět k příslušnému správnímu úřadu nebo jaký konkrétní

úřední postup v tomto případě zvolil?

3) Kde přesně se pan jakožto ředitel OVZ odpovídající za koordinaci

činnosti a spolupráce, po dobu zápasu nacházel? Tuto VIP tribunu nezkontroloval, a

to po celou dobu utkání?

4) Vaše velmi subjektivní domněnka, že já, jakožto tazatel, mám velmi zkreslenou

informaci o tom, co organizace celé akce znamená, je myslím mimo Vaši

kompetenci a prosil bych Vás, abyste se podobných komentářů pro příště raději

zdržela. Ano, je dobře, že cílem Ministerstva zdravotnictví je hledat cestu, jak akci

spíše uskutečnit než ji zrušit, ale přesto byste se měli, jakožto státní orgán, držet
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zákonů a předpisů. Ke všemu jsou to předpisy, které jste si sami vyhlásili, tudíž

byste v jejich dodržování měli jít určitě příkladem než dávat veřejnosti signál, že je

možné tyto předpisy obcházet s velmi ubohou výmluvou na nějakou snahu. Nebo je

to od Vás osobně návod a signál, který mohu i já použít, pokud budu pořádat

nějakou akci a budu mít pocit, že v zájmu jejího uspořádání se mohou některá

opatření porušit či obejít?

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Nejde o rozesazeni osob v hledišti fotbalového stadionu s odstupem 2 metry,

ani o vnitřní prostor stadionu pro max. 10 osob (tzv. box), ale o oddělený vnitřní prostor,

kde bylo přípustné vzhledem k poměrné velikosti prostoru umístit 25 osob za podmínek,

že všichni předloží negativní test, budou používat respirátory, a budou rozsazeni tak,

že mezi osobami, které běžně nejsou ve styku, bude vždy minimálně jedno volné

sedadlo.

Ad dotaz č. 2)

Po vyhodnocení bylo doporučeno, aby pro tento prostor byla na příští utkání snížena

kapacita na max. 20 osob za stejných podmínek.

Ad dotaz č. 3)

Ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví prošel dotčené prostory stadionu před utkáním,

v průběhu utkání a po utkání. Ministerstvo zdravotnictví nevykonává státní zdravotní

dozor, ten vykonávají příslušné krajské hygienické stanice.

V případě dodržování povinností stanovených krizovými opatřeními vlády ČR, což je

i případ hromadných akcí – sportovního utkání, vykonává dozor Policie ČR, městská

policie hl. m. Prahy a případně i Magistrát hl. m. Prahy.

Ad dotaz č. 4)

Opatření jsou závazná bez rozdílu pro všechny.

S pozdravem


