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Váš dopis ze dne 16. června 2021

V Praze dne 12. července 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 16. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.

kterou jste požádal o informace v návaznosti na mimořádné

opatření MZ ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN.

K Vaší žádosti Vám k jednotlivým dotazům sděluji následující:

1) Vzhledem k tomu, že v uvedeném opatření je uvedeno: „S ohledem na stávající

epidemiologickou situaci, kdy i přes významný pokles sledovaných hodnot

za posledních 14 dní sledujeme i nadále vyšší počet nově hlášených případů, jež

v některých krajích signalizují přítomnost komunitního šíření, se i nadále

zachovává povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních

prostorech staveb, s výjimkou bydliště, nebo místa ubytování.", žádám

o informaci. resp. sdělení škály podle které bylo určeno, že se v současné době

jedná o vyšší počet a sdělení škály podle níž MZ při určení takového tvrzení

vycházelo (tedy podkladový materiál a stupnici stanovenou pro indikaci, co je

vysoký a co je nízký počet, laicky řečeno).

V době předmětného opatření byl denní průměr nově diagnostikovaných případů

onemocnění covid-19 vyšší než 300 případů, 7denní incidence případů byla k tomuto

datu na celorepublikové úrovni na hodnotě 21,8 případů za 7 dní přepočtených na

100 tisíc obyvatel, což kumulativně činilo 2 332 případů, 14denní incidence pak

na republikové úrovni 51,6 případů na 100 tisíc obyvatel a kumulativně bylo hlášeno

za 14 dní 5 517 případů. Tyto hodnoty řadily Českou republiku dle hodnocení

Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí na základě parametru 14denní

incidence v podstatě do 3. stupně škály hodnocení, jak je vidno na obrázku č. 1 níže,
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a také na obr. č. 2, kde je škála pro 7denní incidenci dle RKI. Z uvedeného tak jasně

plyne, že v té době nešlo v České republice o sporadické výskyty případů, ale o zvýšené

počty nově diagnostikovaných případů, což koresponduje i se škálou používanou

významnými autoritami, tj. Evropský centrem pro prevenci a kontrolu nemocí tak,

i Robert Koch Institute (RKI).

Obrázek 1- 14denní incidence – kumulativní počet případů hlášených za 14 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel
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Zdroj: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Obrázek 2 - 7denní incidence – kumulativní počet případů hlášených za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel,
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Zdroj: Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
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2) Dále žádám o poskytnutí informace, resp. poskytnutí samotné analýzy rizik,

na niž se předmětné opatření odkazuje při vyhodnocení současného nebezpečí.

Návrhy mimořádných opatření jsou výsledkem kolektivních jednání a dohod, které vždy

probíhají na různých stupních a rovinách. Hodnocení rizik a následné řízení rizik je vždy

předmětem diskusí na předmětných jednáních.

3) Žádám o poskytnutí informace, kde v opatření, resp. jakým způsobem byl

proveden test proporcionality a tedy i o zaslání samotného testu proporcionality

rozsahu a intenzity vydaného opatření vůči míře ve které práva omezují

Uvedený test byl při přijímání opatření prováděn operativně, neexistuje v písemné formě.

4) Žádám o poskytnutí informace za jaké situace budou mimořádná opatření

ve vztahu ke covid zcela zrušena? -MZ přece musí mít podklady a důvody pro

vydání opatření tak i jeho ukončení.

Mimořádná opatření jako nástroj protiepidemických opatření zajišťující ochranu

veřejného zdraví vždy reflektují aktuální či budoucí epidemiologickou situaci v České

republice či ostatních zemích. Z daného důvodu není možné přesně určit datum, kdy

budou všechna či jednotlivá mimořádná opatření zrušena.

5) Jakým způsobem byl proveden test ústavnosti ve vztahu k hrazeným antigenním

a pcr testům na covid, když jejich rozsah s ohledem na jejich podmínky nepokryje

celý měsíc a člověk je tedy omezen na své svobodě? Žádám o zaslání

samotného testu ústavnosti a jeho výsledek.

Uvedený test byl při přijímání opatření prováděn operativně, neexistuje v písemné formě.

6) Doplnění: kolik bylo vydáno opatření MZ v souvislosti s nemocí covid, kolik z nich

bylo napadeno soudním přezkumem a kolik z nich bylo shledáno zákonnými?

Návrhů na soudní přezkum bylo podáno 178. Z tohoto počtu byla soudem skrze

zamítnutí návrhu shledána zákonnost u 17 opatření. Ve zbytku řízení ještě probíhají

nebo byl výsledek opačný.

S pozdravem

Eleklrumrk;
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