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Váš dopis ze dne 16. června 2021 doplněný dne 21. června 2021

V Praze dne 25. června 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. kterou jste se dotázal na následující:

1) Na základě, čeho jsou prakticky všechny země mimo EU paušálně dány do

skupiny velmi vysoce rizikových zemí, přestože prokazatelně jsou na tom

epidemicky stejně nebo lépe než země s vysokým rizikem? Z jakého důvodu k

tomuto zařazení dochází? Proč musí občané vracející se z těchto zemí (velmi

vysoce rizikových) mít test ještě před nástupem do letadla, když jsou očkováni (a

tedy mimo jiné by nešli do karantény, pokud by se setkali s nakaženým), přestože

teoreticky, mohou jít na test ihned po návratu? Jaké riziko tímto stát eliminuje,

když toto po občanech vyžaduje? Jaké jsou odhady eventuální zhoršení

epidemické situace, pokud by toto opatření bylo zrušeno, tedy kolik

nových nakažených/hospitalizovaných/zemřelých by takové zrušení mohlo

způsobit?

2) Proč má Srbsko jednodušší podmínky návratu než Severní Makedonie, Bosna

a Hercegovina, Albánie, Gruzie, Vanuatu, Tonga a Kiribati když srbská

epidemická situace je stejná nebo horší než situace zmíněných zemí?

3) Pokud jsem občan ČR trvale žijící v Argentině mohu se odstěhovat do Brazílie

(tedy země s extrémním rizikem nákazy)?

4) Jaké osobní údaje o mé osobě zpracováváte?

Ministerstvo Vám přípisem č.j. poskytlo odpověď

na otázku č. 1 a 2 a vyzvalo Vás k upřesnění dotazu č. 3 a 4.
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Dne 21. 6. 2021 jste upřesnil otázku č. 3 tak, zda existuje opatření, které zakazuje vstup

českým občanům do Brazílie. Jaký je v tomto případě výklad ministerstva, když bych se

chtěl stěhovat, jak uvádím v minulé žádosti?“

K Vaší žádosti uvádím, že pohyb mezi Vámi uvedenými státy spadá do kompetence

Ministerstva zahraničních věcí, respektive úřadů v daných zemích. Není v kompetenci

MZ vyjadřovat se k Vašemu pohybu z jednoho cizího státu do druhého.

Ministerstvo disponuje informacemi, které jsou pravidelně zveřejňovány zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Závěrem uvádím, že pochopitelně obecně nelze doporučit pohyb do země s velmi

vysokým rizikem nákazy.
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