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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  
 
Dne 12. října 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o odpovědi na následující: 

1) Žádalo Ministerstvo zdravotnictví (zřejmě prostřednictvím sekce hlavního 
hygienika) v období od 1. ledna 2021 do dnešního dne Státní zdravotní ústav (SZÚ) 
pro účel přípravy kteréhokoliv z mimořádných opatření, vydávaných na základě 
zákona č. 94/2021 Sb. a/nebo zákona č. 258/2000 Sb., nebo za účelem jejich 
odůvodnění o provedení zhodnocení epidemiologické situace a dále o provedení 
zhodnocení rizika spojeného se šířením onemocnění covid-19 a dále o zhodnocení 
efektivity stávajících opatření? 
2) Pokud Ministerstvo zdravotnictví o jakoukoliv z informaci dle bodu 1) výše  
v uvedeném období žádalo, žádáme o zaslání informací, jak byl požadavek 
Ministerstva zdravotnictví přesně formulován a zároveň tímto žádáme o poskytnutí 
veškerých materiálů (dokumentů), zpracovaných ze strany SZÚ, které byly na 
základě takové žádosti Ministerstvu zdravotnictví poskytnuty. 
3) Žádalo Ministerstvo zdravotnictví (ministerstvo) Státní zdravotní ústav (SZÚ)  
o průběžné provádění hodnocení epidemiologické situace ve vztahu k výskytu 
onemocnění covid-19 a současně o provedení zhodnocení rizika spojeného se 
šířením covid-19 v české populaci, zejm. pak ve vztahu k rizikovým skupinám, jako 
podklad pro rozhodovací činnost ministerstva? 
4) Je-li odpověď na dotaz dle bodu 3) pozitivní, žádáme dále o informaci, v jakých 
časových intervalech byly uvedené odborné podklady zpracovávány a ministerstvu 
předkládány a kolik těchto materiálů (zhodnocení epidemiologické situace; 
zhodnocení rizika) bylo ze strany SZÚ ministerstvu poskytnuto. Současně žádáme 
o poskytnutí těchto odborných podkladů, poskytnutých ze strany SZÚ ministerstvu. 

 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Ad 1 
Ano, ministerstvo žádalo prostřednictvím sekce hlavního hygienika Státní zdravotní ústav 
(SZÚ) o provedení zhodnocení rizika spojeného se šířením onemocnění covid-19. 
 
Ad 2 
MZ požádalo SZÚ o vypracování posouzení rizik (konkrétní míra rizika spojeného  
s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami uvedenými v mimořádném 
opatření, popř. návrhy jiných oblastí lidské činnosti, kde SZU vyhodnotí potřebu regulace 
s ohledem na aktuální Epidemiologickou situaci), které by bylo možné použít jako jeden  
z podkladů pro náležité odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
týkajícího se maloobchodu a služeb a o zajištění vypracování odborného stanoviska  
a návrhů řešení aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.  
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Ad 3 
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) žádalo Státní zdravotní ústav (SZÚ) opakovaně  
o hodnocení aktuální epidemiologické situace ve výskytu covid-19 a o související 
vyhodnocení rizik, jejichž součástí bylo samozřejmě i hodnocení šíření nákazy  
v rizikových skupinách populace. Komentované materiály SZÚ byly využívány  
v rozhodovacím procesu MZ. K podrobnému hodnocení situace a rizika souvisejícího  
s covid-19 byly využívány analýzy analytické skupiny Centrální řídící tým. 
 
Ad 4 
Uvedené odborné podklady byly zpracovávány v závislosti na vývoji epidemiologické 
situace s tím, že předmětné dokumenty Vám poskytujeme v příloze. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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