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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 žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 29. 4. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „Kdo a za jakých podmínek vyhlásil na území republiky v roce 2020

a 2021 epidemii,“ Vám sdělujeme následující (předpokládáme, že žádost se týká

aktuální pandemie COVID-19):

Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série (klastr) zápalů plic (pneumonií) nejasného

původu. První případy byly oficiálně hlášeny 31. 12. 2019 z nejlidnatějšího města ve

střední Číně, z Wu-chanu (Wuhan), hlavního města čínské provincie Chu-pej (Hubei).

Došlo k výskytu pneumonií, u nichž nebyl znám přesný původce onemocnění ani způsob

přenosu. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou

prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci a jiné živočišné

produkty, a kde dochází i k jejich zpracování a konzumaci. Počáteční ohnisko ve Wu-

chanu se rychle rozšířilo a ovlivnilo další části Číny. Případy onemocnění byly brzy

odhaleny v několika dalších zemích, nejprve v Asii a Austrálii, postupně se onemocnění

rozšířilo i do Evropy, Afriky a Ameriky. Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická

organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze, 11. března 2020 WHO
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prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnění

velkého rozsahu zasahující více kontinentů). Dne 13. března byla Světovou

zdravotnickou organizací za hlavní epicentrum nákazy vyhlášena Evropa. První případ

onemocnění v České republice byl evidován 1. března 2020.

Více informací naleznete např. na stránkách Státního zdravotního ústavu. Přehled všech

dat k pandemii naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem


