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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 19. dubna 2021, evidované pod č. j.:
ve věci „Vysvětlení hodnot z odůvodnění mimořádného opatření č.j.: MZDR
14601/2021-1/MIN/KAN, co znamenají hodnoty a čísla, jakých případů se týkají“, Vám

sdělujeme následující:
Hodnoty se

týkají denních

přehledů

počtu osob

s nově prokázaným

onemocněním

COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří. Veřejně přístupné jsou
tyto informace na platformě COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR.
Konkrétní

hodnoty

se

vztahují

ke

dvěma

konkrétním

dnům.

Zdůvodňují

změnu

(rozvolnění) v protiepidemických opatření v návaznosti na příznivý vývoj v počtu nových
osob s prokázaným onemocněním COVID-19. Pro lepší přehlednost si data na portálu
uvedeném výše zobrazte v tabulkovém přehledu.
V době formulace opatření bylo dne 5. 4. 2021 hlášeno 1 405 případů osob s nově
prokázaným

onemocněním COVID-19,

což

bylo

o

5 500 osob

s nově

prokázaným

onemocněním COVID-19 méně, než dne 29. 3. 2021, kdy bylo takových osob (s nově
prokázaným onemocněním COVID-19) 6 934.
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Počty osob můžete na výše uvedené platformě sledovat, jen pozor na mírné změny
počtů v návaznosti na zpřesňování hlášení dle toho, jak je zvládají jednotlivé KHS
monitorovat a dále hlásit vůči ÚZIS. Např. v době zpracování této odpovědi je u dne
29. 3. 2021 evidován počet osob (s nově prokázaným onemocněním COVID-19) 6 935,
zatímco dne 5. 4. 2021 jich nyní portál uvádí 1 419. Tato zpřesnění však nemění nic na
tom, že rozdíl v počtu osob s novým prokázaným onemocněním COVID-19 mezi oběma
daty je markantní a plně ospravedlňující uvolnění protiepidemických opatření.
S pozdravem

