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V Praze dne 1. dubna 2020

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o
odložení

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo

Vaši

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve

znění

pozdějších předpisů,

ve věci:
1) jakým způsobem během aktuální krize komunikujete s domovy seniorů ohledně jejich
zajištění co se týče ochranných pomůcek (napřímo, přes zřizovatele. prostřednictvím
nějakého orgánu krizového řízení, atd.)? Je tato komunikace nějakým způsobem centrálně
koordinována?
2) jaký máte přehled o samotném stavu v jednotlivých domovech, o počtu nakažených
v domovech, o ochranných opatřeních, která jsou schopni

dělat oni a zda mají vše

potřebné pro plnění požadavků od hygieniků?
3) připravuje se nebo je zvažováno povolání studentů (zejm. např. oborů ve sféře sociální
práce a ošetřovatelství) na pomoc personálu v domovech seniorů?
4) jak se liší spolupráce a přístup k domovům seniorů podle toho, kdo jednotlivé zařízení
zřizuje?
5) v praxi vyskytly případy, že se nedoléčení senioři vrací z nemocnic do domovů seniorů,
a to i tehdy, kde je u nich důvodné podezření na nákazu COVID19. Proč nejsou naopak
ponecháni ve zdravotnickém zařízení a zde izolováni, jak je to běžné i u nerizikových
skupin?
6) jak je sociální a zdravotnický systém připraven na vlnu nemocných seniorů v kritickém
stavu, kteří budou potřebovat nemocniční péči?
7) je zvažován scénář, že se budou zdravotníci muset rozhodovat, zda nemocné seniory
"obětovat" a do nemocnice je v už zpět nepřijímat? Pokud nikoli, bude zdravotnický
systém podle aktuálně "nejčernějších" prognóz s to počet nemocných seniorů zvládnout?
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8) proč Váš úřad vydává domovům seniorů pokyny, aby si personál sháněl ochranné
pomůcky sám? Proč nejsou tyto ochranné pomůcky distribuovány orgány státu centrálně?

Předně si Vás dovoluji upozornit, že Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10
odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby,
ochranu

veřejného

zdraví,

zdravotnickou

vědeckovýzkumnou

činnost,

poskytovatele

zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky,
prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých
zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky
zdravotnické

techniky

pro

prevenci,

diagnostiku

a

léčení

lidí,

zdravotní

pojištění

a

zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh.

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že kompetentním rezortem pro oblast sociálních
služeb, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních
služeb

poskytujících

odlehčovací

služby

v pobytové

formě, je

Ministerstvo

práce

a

sociálních věcí.

V souvislosti s bodem č. 1 Vaší žádosti uvádím, že se zřetelem k aktuální epidemiologické
situaci je komunikace v konkrétních případech ze strany Ministerstva zdravotnictví vedena
převážně přímou cestou či prostřednictvím zřizovatele.

K Vašim dotazům pod body 6 a 7 žádosti uvádím, že na vývoj epidemiologické situace
reaguje
a

úřad

veškerá

ministerstva

realizovaná

společně

opatření

jsou

s ostatními

činěna

dotčenými

rezorty

maximálně

eliminovat

s cílem

operativně
případný

nepříznivý vývoj situace.

K ostatním Vašim dotazům sděluji, že jde dílem o dotazy v kompetenci Ministerstva práce
a sociálních věcí,

dílem se jedná o dotazy na budoucí rozhodnutí, respektive

názor

povinného subjektu.

Nad rámec výše uvedeného – pro Vaši informaci uvádím, že Ministerstvo zdravotnictví
jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného

zdraví

a

o

změně

některých

souvisejících

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů, může nařídit postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona

ä
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258/2000

Sb.

k

ochraně

obyvatelstva

onemocnění COVID-19 způsobené

a

prevenci

nebezpečí

vzniku

novým koronavirem SARS-CoV-2

a

rozšíření

tzv. mimořádné

opatření. Doporučuji Vám sledovat vydaná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví,
publikovaná na úřední desce úřadu

–

viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-

mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.,

ve

kterých

naleznete

informace související s Vašimi dotazy.

S pozdravem
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