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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 7. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci: „1. Pravidla návratu domů se pro nenaočkované Čechy liší podle

toho, z jaké země zrovna člověk cestuje. Podle stupně rizika nákazy jsou státy rozděleny

do pěti skupin odlišených barvami od zelené až po černou. O tom, kam daný stát spadá,

dle zveřejněných informací rozhoduje ministerstvo zdravotnictví na základě tří ukazatelů,

konkrétně: počtu nových případů onemocnění za posledních 14 dní, míry pozitivity testů

a míry testování. Proč není mezi rozhodovacími kritérii zařazen tak podstatný

ukazatel, jakým je míra proočkovanosti obyvatel konkrétní země. 2. Např. Izrael

nebo Velká Británie mají míru proočkovanosti, kterou mohou naši občané jen závidět

(evidentně mají schopnější vládu). V Izraeli lidé nemusí nosit roušky, mají otevřené

restaurace, obchody, pořádají hromadné akce (jak jim závidím). Přesto je Izrael nebo

např. VB zařazen do červené kategorie. Proč? 3. Proč musí cestující z ciziny

nejdříve pátý den po příjezdu na PCR test a do negativního výsledku čekat

v izolaci, a to i v případě, že jsou očkovaní nebo nemoc prodělali? 4. Je evidentní,

že ministerstvo zdravotnictví nerespektuje pravidla, která samo vydalo, a to nejen pokud

jde o cestování a ze všech sil se snaží co nejvíce znepříjemnit cestování. Jak je možné,

že pracovníci ministerstva nerespektují pravidla,“ Vám sdělujeme následující:
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Ad1 Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje

seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 z dostupných dat

Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Seznam zemí je

pravidelně aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.

Parametry a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro

cestování, vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi, na kterém

spolupracují odborníci z Ministerstva zdravotnictví, zahraničních věcí a vnitra, hygienici

a epidemiologové.

Ad2 dtto

Ad3 Ochranná opatření nařizuje podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně

před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-

2 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h)

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Aktualizovaná

opatření a další potřebné informace (vč. opatření a jejich plného znění) naleznete na

Covid Portálu v záložce zahraničí.

Ad4 Vaše žádost je výhradně dotazem na názor Ministerstva zdravotnictví, přičemž na

takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ

nevztahuje
1
.

S pozdravem

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.


