file_0.jpg


file_1.jpg

2
file_2.jpg









file_3.jpg

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.czfile_4.jpg



Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane, 
dne 17. července byla ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) doručena Vaše žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod č. j.:, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j., jejímž prostřednictvím jste požádal o poskytnutí následujících informací:
1.	seznam opatření, která vláda přijala v návaznosti na kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 20/32, 
2.	seznam opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných podle pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla vydána ke zvládnutí epidemie koronaviru na území ČR a následně byla plně či částečně zrušena Nejvyšším správním soudem nebo Městským soudem v Praze, 
3.	součet nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, které obdržely ústřední správní úřady v souvislosti se zrušením opatření uvedených v bodě 2, 
4.	jméno a příjmení všech úředních osob, které nesou odpovědnost za právní a odbornou bezvadnost opatření uvedených v bodě 2, 
5.	materiály, které má Vláda či Ministerstvo zdravotnictví k dispozici, které se týkají právní či odborné bezvadnosti opatření uvedených v bodě 2 a důvodů, pro které byla tato opatření plně či z části zrušena (např. odborná stanoviska členů LRV apod.),
6.	odborné podklady, ze kterých vláda vycházela při stanovení míry rizika spojeného s provozem škol v porovnání s jinými typy epidemiologicky rizikových provozů, 
7.	odborné podklady a prognózy, ze kterých vláda vycházela, při schválení rozvolnění opatření proti koronaviru v době před krajskými volbami v roce 2020 a před Vánoci 2020, 
8.	přehled všech pracovních či schvalovacích postupů, které byly uplatňovány při vydávání opatření v bodě 2 uvnitř Vlády, Ministerstva zdravotnictví či jiných ústředních správních úřadů či ve spolupráci s externími subjekty včetně odborných konzultací,
9.	informace o tom, jakým způsobem vláda upravila pandemický plán ČR v návaznosti na průběh nákazy koronavirem v letech 2020 a 2021 a typový plán Epidemie Hromadné nákazy - žádám o plné znění těchto upravených dokumentů, 
10.	dokumenty obsahující plánovaná či zvažovaná opatření ke zvládnutí koronaviru na období podzimu 2021, 
11.	průzkumy veřejného mínění, které Vláda či Ministerstvo zdravotnictví nechaly zpracovat v souvislosti s pandemií koronaviru v letech 2020 a 2021, 
12.	přehled jednání Ústřední epidemiologické komise a zápisy z jejích jednání v letech 2020 a 2021, 
13.	pozice a jiné materiály, které Vláda a Ministerstvo zdravotnictví zpracovaly v souvislosti se snahou nakoupit vakcíny proti koronaviru v rámci Evropské unie a navazující podněty české vlády, které by směřovaly ke zrychlení procesu koordinovaného nákupu vakcín a odstranění časového zpoždění Evropské unie oproti Velké Británii a USA, 
14.	přehled systémových změn a doporučení, která by umožnila v době pandemie minimalizovat škody, zamezit neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistila co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu, které vydala vláda či Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na zvládání pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021 na území ČR, 
15.	podkladové materiály k projektu České vakcíny, které byly ministerstvu zdravotnictví postoupeny týmem v čele s prof. Adámkovou, přehled k všech nákladech na tuto vakcínu, 
16.	přehled osob, které jsou placeny z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví či vlády jako externí dodavatelé služeb v oblasti PR, sociálních sítí, psaní projevů a příprava veřejných výstupů, pokud se podílí na prezentaci Ministerstva zdravotnictví či vlády týkající se koronaviru, a přehled nákladů na tyto služby.  

K Vašim jednotlivým dotazům uvádíme následující:

1.	V bodu 1. se dotazujete na „seznam opatření, která vláda přijala v návaznosti na kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 20/32“. Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží. Již dle formulace dotazu se požadované informace nevztahují k působnosti ministerstva, ale vlády, pročež nezbývá, než žádost v tomto rozsahu odložit a odkázat Vás na Úřad vlády, jakožto povinný subjekt ve věci příslušný. 
2.	Pokud jde o seznam opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných podle pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla vydána ke zvládnutí epidemie koronaviru na území ČR a následně byla plně či částečně zrušena Nejvyšším správním soudem nebo Městským soudem v Praze, jde o následující: č. j.: MZDR 47828/2020-26, MZDR 47828/2020-27, MZDR 47828/2020-16, MZDR 14601/2021-2 ve znění MZDR 14601/2021-3, MZDR 14601/2021-12, MZDR 14601/2021-4, MZDR 15757/2020-55. 
3.	K bodu 3. uvádíme, že finanční objem uplatněných nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem v souvislosti se zrušením opatření, které ke dni 1. 8. 2021 eviduje Ministerstvo zdravotnictví, činí 13.301.015,98 Kč.  Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o výši uplatněných nároků u jiných ústředních správních úřadů (např. MV, ÚV, MF), pokud mu tyto žádosti nebyly postoupeny. Dovolujeme si upozornit, že tato částka nereflektuje výši požadované škody, která měla žadatelům vzniknout pouze v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, která byla soudy pravomocně zrušena pro nezákonnost, jelikož žadatelé v žádostech jako příčinu škody označují i ostatní mimořádná opatření, případně usnesení vlády ČR vydávaná v souvislosti s pandemií COVID-19, která nebyla soudem zrušena pro nezákonnost, přesnější částku tak nelze určit. Uvedená částka tedy zahrnuje žádosti o náhradu škody, kde je jako příčina vzniku škody výslovně uvedeno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví pravomocně zrušené pro nezákonnost.

4.	Co do bodu 4 žádosti bylo vydáno rozhodnutí č. j.: 
5.	Co do bodu 5 žádosti bylo vydáno rozhodnutí č. j.: 
6.	Pokud jde o požadavek na poskytnutí odborných podkladů, ze kterých vláda vycházela při stanovení míry rizika spojeného s provozem škol v porovnání s jinými typy epidemiologicky rizikových provozů, lze konstatovat, že míra rizika přenosu nákazy covid-19 ve spojení s provozem škol byla posuzována na základě získaných dat o vývoji epidemiologické situace v konkrétní době ve vztahu k míře rizika spojeného se zachováním prezenční výuky ve školách. Analýzu dat a predikci vývoje epidemiologické situace vytváří ÚZIS, jakožto povinný subjekt, na který Vás v tomto směru odkazujeme. Omezení prezenční výuky ve školách patří mezi základní protiepidemické opatření, které je přijímáno v době nepříznivého vývoje epidemiologické situace, kdy jsou ohroženy životy a zdraví, především rizikové populační skupiny, a kdy hrozí kolaps zdravotnického systému, tj. v době, kdy je nutné bezodkladné omezení šíření infekčního onemocnění v populaci.  V určitém rozsahu k tomu opatření přistupovaly všechny země zasažené pandemií covid-19. Na rozhodnutí konkrétního státu je, jakým způsobem jsou přijímaná protiepidemická opatření navzájem kombinována.       
7.	 V bodě 7 žádosti požadujete "odborné podklady a prognózy, ze kterých vláda vycházela, při schválení rozvolnění opatření proti koronaviru v době před krajskými volbami v roce 2020 a před Vánoci 2020“. K tomuto uvádíme, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží. Již dle formulace dotazu se část požadovaných informací týkajících se činnosti vlády nevztahuje k působnosti ministerstva, ale vlády, pročež nezbývá, než žádost v tomto rozsahu odložit a odkázat Vás na Úřad vlády, jakožto povinný subjekt ve věci příslušný.
8.	Pokud jde o požadovaný přehled všech pracovních či schvalovacích postupů, které byly uplatňovány při vydávání opatření uvnitř vlády, Ministerstva zdravotnictví či jiných ústředních správních úřadů či ve spolupráci s externími subjekty včetně odborných konzultací, lze konstatovat, že podle ustanovení § 15 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží. Již dle formulace části tohoto dotazu týkajícího se vlády a jiných od ministerstva zdravotnictví odlišných ústředních správních úřadů, se požadované informace nevztahují k působnosti ministerstva zdravotnictví, pročež nezbývá, než žádost v tomto rozsahu odložit a odkázat Vás na Úřad vlády, a ostatní ústřední správní úřady, jakožto povinné subjekty ve věci příslušné. Co do zbytku dotazu týkajícího se ministerstva zdravotnictví přikládáme organizační řád ministerstva zdravotnictví. Jinými formalizovanými pracovními či schvalovacími postupy ministerstvo nedisponuje, resp. jiné objektivně zaznamenané formalizované postupy, jež by bylo možno poskytnout, uplatňovány nebyly. 
9.	V bodu 9. žádosti požadujete informace o tom, jakým způsobem vláda upravila pandemický plán ČR v návaznosti na průběh nákazy koronavirem v letech 2020 a 2021 a typový plán Epidemie Hromadné nákazy, a žádáte o plné znění těchto upravených dokumentů. Pokud jde pandemický plán ČR, uvádíme následující: Vzhledem k situaci, že onemocnění covid-19 je stále poměrně novým onemocnění, ke kterému na základě vědeckého bádání zjišťujeme stále nové poznatky a epidemiologické souvislosti, jako například výskyt nových mutací, o kterých není v současnosti příliš mnoho známo, zejména co se týče jejich vlivu na účinnost vakcín a jejich přenosnosti či závažnosti průběhu onemocnění, je v řešení této nemoci postupováno zejména dle doporučení ECDC, WHO a odborných skupin napříč jednotlivými odbornostmi, tak aby bylo zajištěno komplexní řešení pandemie. S ohledem na zmíněnou skutečnost, že doposud nejsou známy všechny epidemiologické charakteristiky COVID19, zejména jak již bylo zmíněno např. v efektivitě očkování, není v současné době pří současné úrovni poznatků možné aktualizovat pandemický plán COVID19. Toto bude možné provést až na základě komplexní provedení analýzy a vyhodnocení všech aspektů, protiepidemických opatření a dalších nastavených mechanismů postupu v boji s pandemii včetně nastavení optimální očkovací a testovací strategie, jelikož je nutné, aby aktualizace reflektovala všechny známé poznatky a byla účinným a efektivním nástrojem pro boj nejen s pandemii onemocnění covid-19, ale i pro další onemocnění, jenž mohou mít závažný dopad na veřejné zdraví.
Pokud jde o požadovaný Typový plán Epidemie – hromadné nákazy osob, byl tento v kontextu řešení problematiky covid-19 aktualizován, nicméně co do tohoto požadavku bylo vydáno rozhodnutí č. j.: 
10.	Co do bodu 10 žádosti bylo vydáno rozhodnutí č. j
11.    K bodu 11 žádosti uvádíme, že ministerstvo nechalo v letech 2020 a 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru zpracovat tři průzkumy veřejného mínění. Průzkumy se týkaly postoje české veřejnosti k plošnému testování a očkování proti covid-19, veřejného mínění o očkování populace, zájmu o očkování, bezpečnosti vakcín a jejich hodnocení.
Průzkumy proběhly v prosinci 2020, únoru 2021 a březnu 2021. 
12.	Zápisy z jednání Ústřední epidemiologické komise v letech 2020 a 2021 jsou přílohou tohoto dopisu. 
13.	V bodu 13. žádosti požadujete "pozice a jiné materiály, které Vláda a Ministerstvo zdravotnictví zpracovaly v souvislosti se snahou nakoupit vakcíny proti koronaviru v rámci Evropské unie a navazující podněty české vlády, které by směřovaly ke zrychlení procesu koordinovaného nákupu vakcín a odstranění časového zpoždění Evropské unie oproti Velké Británii a USA" Pokud jde o případnou aktivitu vlády v této věci, uvádíme, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží. Taktéž dle formulace dotazu se část požadovaných informací týkajících se činnosti vlády nevztahuje k působnosti ministerstva, ale vlády, pročež nezbývá, než žádost v tomto rozsahu odložit a odkázat Vás na Úřad vlády, jakožto povinný subjekt ve věci příslušný.
Pokud jde o část dotazu vztahujícímu se k ministerstvu zdravotnictví, materiály, které v souvislosti s nákupem byly předloženy vládě ČR jsou dostupné v databázi oDok. Dále se zástupci ČR účastní jednání Řídícího výboru pro vakcíny, kde pravidelně vystupují s cílem dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti. V současné době však již začíná být problémem nadbytek vakcín, nikoliv jejich nedostatek. Zpoždění v očkování je tak způsobováno především klesajícím zájmem o očkování, nikoliv nedostatkem vakcín. V tomto ohledu vystupuje ČR v rámci jednání na půdě EU jak na pracovní, tak politické úrovni. Ve zbytku je třeba poukázat na skutečnost, že dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního a ministerstvo jinými informacemi v tomto ohledu nedisponuje, resp. nemá je objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
14.	V bodu 14. žádosti poptáváte "přehled systémových změn a doporučení, která by umožnila v době pandemie minimalizovat škody, zamezit neodborným a nezákonným rozhodnutím a zajistila co nejvyšší podporu bezpečnostní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávacího systému a dalších klíčových složek státu, které vydala vláda či Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na zvládání pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021 na území ČR" Pokud jde o případnou aktivitu vlády v této věci, opět nezbývá než konstatovat, že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží. Již dle formulace dotazu se část požadovaných informací týkajících se činnosti vlády nevztahuje k působnosti ministerstva, ale vlády, pročež žádost v tomto rozsahu odkládáme a odkazujeme Vás na Úřad vlády, jakožto povinný subjekt ve věci příslušný.
Pokud jde o část dotazu vztahujícímu se k ministerstvu zdravotnictví, lze zmínit přednostní očkování kritické infrastruktury tak, jak byla definována jednotlivými resorty, kraji a dalšími složkami. Zcela odděleně a paralelně probíhá očkování policie ČR i Armády ČR.
15.	K bodu 15. přikládáme přehled výdajů na Českou vakcínu, které byly dosud uvolněny, přičemž finanční prostředky byly uvolněny dne 3. 3. 2021. Připojujeme též v přílohách tabulku Vynaložené náklady I. etapy Projektu společného vývoje vakcín, tabulky ekonomických indikátorů k projektu a dále průběžnou zprávu k proplacení nákladů Projektu.
Projekt společného vývoje vakcíny proti SARS_CoV – 2

	                                                                           V tis. Kč.
Státní zdravotní ústav
829
ÚHKT
1 001
IKEM
471
Celkem
2 301
 

16.	K otázce bodu 16 žádosti uvádíme, že veškerá komunikace ministerstva zdravotnictví je zajišťována vlastním odborem komunikace. Žádné externí dodavatele v uvedených oblastech úřad nevyužívá. 

 

S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno

v z. Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
elektronicky podepsáno



