
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne: 10. května 2021,

doplněn dne 13. května 2021

Praha 14. května 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 10. 5. 2021, evidované pod

ve věci „Informace o pilotním projektu (fotbalová utkání)“, Vám sdělujeme

následující (odpovědi jsou pod jednotlivými otázkami):

1. Kdo, kdy, komu zadal přípravu a zpracování pilotního programu?

V daném případě se jedná o Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických

podmínek pro konání významné sportovní akce, stanovení podmínek má

v kompetenci MZ (nikoli jak mylně uvádíte vláda nebo jiné subjekty, a to na

základě mimořádného opatření). Podmínky pro konání významné akce MZ

stanovuje na základě žádosti NSA, která zároveň osvědčuje zájem státu na konání

takové akce a její významnost. V době udělení výjimky bylo platné mimořádné

opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021, č.j.:
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MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN a dále ve znění mimořádného opatření Ministerstva

zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN.

2. Vzhledem k tomu, že projekt přesahuje rozhraní mezi několika ministerstvy

(zdravotnictví, školství, vnitra), vyžaduje podle platných pravidel projednání ve vládě.

Kým byl pilotní projet schválen a kdy?

Stanovení podmínek má v kompetenci MZ (nikoli jak mylně uvádíte vláda nebo jiné

subjekty, a to na základě mimořádného opatření viz výše).

3. Proč byl zvolen fotbal, kde jsou vysoké náklady na každý experiment, kde je složité

kontrolovat všechny vstupy na stadion? Jaké jiné sporty byly zvažovány?

Fotbal je jeden z řady sportů, kterým byly podmínky stanoveny, obdobně bylo

postupováno např. v hokeji, basketbale, házené, stolním tenise, kvalifikaci na

Velkou pardubickou, atletice atd. Co se týká stadionu, je to naopak s výhodou, že

se akce koná venku a je prostor pro příchod a odchod několika vchody do

stavebně oddělených zón, kde nedochází ke kumulaci osob u jednoho vchodu.

4. Z jakých peněz se pilotní projekt financuje a kolik stojí?

Náklady řeší provozovatel, nikoli MZ, které těmito informacemi nedisponuje.

5. Jaké informace se v rámci pilotního programu sbírají, kdo informace sbírá a verifikuje,

kdo shromážděné informace vyhodnocuje? Kdy budou výsledky pilotního projektu

zveřejněny? Sbírají se nějaké? ANO-NE, pokud ano, kdo je sbírá?

V rámci povolení 10% kapacity diváku na fotbalových stadionech byla stanovena

povinnost organizátora vést seznam osob v hledišti a jejich usazení pro potřeby

případného epidemiologického šetření, na naprosté většině fotbalových stadionů

proběhla kontrola ze strany místě příslušných krajských hygienických stanic, zda

jsou nastavená opatření dodržována a v tomto ohledu nebyly shledány

nedostatky. Dále je třeba zmínit, že vzhledem k tomu, že jde především o stálé

fanoušky jednotlivých klubů nebo jejich dlouholeté partnery, byly tyto osoby

v pravidelných týdenních intervalech v rámci návštěvy fotbalového zápasu

testovány, a tedy bylo možno zachytit případnou pozitivitu. Do současnosti nebyl

zaznamenán výskyt jakéhokoliv clusteru spojeného s přítomností diváků

v hledišti.
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6. Jaký časový harmonogram je nastaven pro pilotní projet? Mají-li výsledky podle

vyjádření ministra sloužit pro vytváření vládního postupu rozvolňování, jakým způsobem

jsou zahrnuty do vládního rozhodování?

Se zlepšující se epidemiologickou situací bylo umožněno rozvolňovat opatření

rychleji, než bylo původně plánováno, a tak umožnit přítomnosti diváků na

kulturních a sportovních akcích ode dne 17. 5. 2021 za mnohem mírnějších

podmínek, než stanovoval tento projekt, který tím, vzhledem k příznivým

okolnostem, ztratil na svém významu.

7. Jaký krizový plán má vláda připravený pro případ, že se ukáže, že pilotní projekt

představuje riziko pro epidemiologickou situaci v České republice? Podle jakých

parametrů se průběh pilotního programu průběžně vyhodnocuje a za jakých hodnot

dojde k ukončení či přerušení pilotního projektu?

Část odpovědi viz bod. 6. Vzhledem k tempu rozvolňování bude v případě

zhoršující se epidemiologické situace reagováno na toto rozvolnění. Pilotní projekt

by na to měl pouze velmi marginální vliv.

8. Zda byl zadán podobný pilotní projekt pro školy (základní, střední, vysoké, odborné?),

zda byl zadán podobný pilotní projekt pro muzea a divadla, zda byl zadán podobný

projekt pro veřejnou dopravu? Předpokládám, že nebyl.

Bylo schváleno několik kulturních projektů pro divadla, galerie, muzea nebo

koncerty konané jak ve vnějším, tak ve vnitřním prostoru.

S pozdravem
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