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Váš dopis ze dne: 13. dubna 2021

V Praze 28. 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

o svobodném

žádosti

přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace
ve

znění

dle

zákona

pozdějších

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 13. 4. 2021, evidované pod č. j.:
ve věci dotazů „a) o zdůvodnění dílčího omezení volného pohybu osob mezi
okresy podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 a dále
usnesení ze dne 18. března 2021 č. 299; b) o zdůvodnění dílčího omezení nočního
zákazu vycházení podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216
a dále usnesení ze dne 18. března 2021 č. 299; c) o vyhodnocení účinnosti omezení
volného pohybu osob mezi okresy od 1. března min. do 1. dubna včetně doprovodných
dat; d) o vyhodnocení účinnosti zákazu nočního vycházení včetně dat, na kterých je

vyhodnocena,“ Vám sdělujeme následující:
Ad a) Vzhledem k tomu, že dotazy jsou směřovány k usnesení vlády ze dne 18. března
2021, nezbývá než zopakovat dříve zaslané zdůvodnění (neboť se v čase nezměnilo),
a to, že: „Během posledních 14 dnů je pozorován výraznější celkový pokles počtu nově
hlášených případů a celkové zpomalování epidemie onemocnění COVID-19 na území
ČR,

což dokladuje

nejen celkový

pokles

hodnot

celorepublikové, krajské, ale zejména na okresní

sedmi denní incidence

na úrovni

úrovni. Aktuálně je počet

okresů,

v nichž je ve sledovaném ukazateli 7denní incidence počet případů vyšší než 1 000 na
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100 tisíc obyvatel za 7 dní, roven nule, což je výrazný progres oproti 1. 3. 2021, kdy
takovýchto okresů bylo 25. Zároveň klesá i počet okresů s incidencí vyšší než 500
případů nad 100 tisíc obyvatel, aktuálně je tato hodnota vyšší v 21 okresech, 1. 3. 2021
bylo

takovýchto okresů

a celkové

mobility

65. Z

osob

aktuálních

jakožto

dat je tak

preventivního

patrné, že omezení

opatření

před

šířením

cestování

onemocnění

COVID-19 je efektivním nástrojem a má výraznější efekt zejména pokud trvá po delší
časový úsek, což je patrné zejména v okresech Karlovarského a Královehradeckého
kraje, kde

je toto omezení nastaveno

již od 12. února

2021, a

z dat

je znatelný

signifikantní pokles počtu případů v těchto dvou krajích. Dalším poměrně zajímavým
faktem je výrazný pokles počtu případů v okresech přímo sousedících s hlavním městem
Praha, a to v okresech Praha – Východ a Praha – Západ, což opět dokladuje vysokou
provázanost těchto oblastí mezi sebou, kdy

probíhá v těchto oblastech nejen vyšší

pracovní, ale také i cestovatelská migrace. Z celkového pohledu tak omezení cestování
mezi okresy jen na nezbytné cesty má svůj efekt, jelikož vede k celkovému snížení
příhraniční mobility, což v konečném důsledku snižuje, jak počet rizikových kontaktů, tak
i potenciál dalšího šíření onemocnění mimo okresy s vyšším výskytem.“ Vyhodnocení

není

vytrženo

z kontextu,

ale

je

hodnoceno

v rámci

celého

spektra

souvisejících

opatření, která měla za cíl omezení mobility obyvatel a minimalizace rizikových kontaktů.
Konkrétní příklady viz ad c) a ad d).
Ad b) Rovněž u této odpovědi platí dříve zaslané odůvodnění, tedy „Omezení celkové
mobility a minimalizace rizikových kontaktů na minimum.“ K otázkám a) i b) rovněž platí,

že účelem protiepidemických opatření bylo takové oploštění exponenciály růstu pacientů
vyžadujících

hospitalizaci

zdravotnickému systému
nebylo

aplikováno

samo

z důvodu

onemocnění

COVID-19,

umožněno nárůst před opatřeními
o

sobě,

a

proto

ani

aby

zvládnout.

vyhodnocení

nemůže

bylo

možné

Vyhodnocení
být

vytrženo

z kontextu. Efekt je tedy nezbytné hledat v komplexním vyhodnocení celého spektra
opatření, která měla za cíl omezení mobility obyvatel a minimalizace rizikových kontaktů.
Konkrétní příklady viz

ad c) a

ad d).

Více k vyhodnocení naleznete

v příloze

1

–

Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216.
Ad c) Vyhodnocení lze nalézt na portálu COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR, kde
naleznete vždy aktuální stav oblastí, jejichž vývoj byl omezením mobility a minimalizací
rizikových kontaktů regulován, tak i vývoj v čase (na výběr máte přehled za posledních
15 dní či přehled za celé období), a to jak v tabulkách, tak v grafech a k dispozici jsou
i otevřené datové sady. Z podstaty opatření je nutné zaměřit se při vyhodnocení na
přehledy počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských
hygienických stanic a laboratoří (trendy, laboratorní prokázání dle regionů apod.), vývoj
denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu
provedených testů podle indikace, přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným
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onemocněním COVID-19

dle průběžného

hlášení nemocnic,

kapacity lůžkové

péče

apod. Za všechna vyhodnocení je možné uvést např. denní přehled počtu osob s nově
prokázaným

onemocněním

COVID-19

dle

hlášení

krajských

hygienických

stanic

a laboratoří – viz obrázek 1 níže.
Obrázek 1 Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských
hygienických stanic a laboratoří

Zdroj: COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz), citováno 16. 4. 2021

Ad d) dtto – opatření nebylo aplikováno samo o sobě, i jeho vyhodnocení je tedy
v kontextu všech opatření v daném období.
Věřím, že údaje veřejně dostupné na platformě COVID-19 | Onemocnění aktuálně od
MZČR

(mzcr.cz)

Vám

poskytnou

cenné

informace

i v budoucím období.
S pozdravem

Příloha (1):
1.

Usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

o

vývoji

pandemie

COVID-19

