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Váš dopis ze dne 11. dubna 2020

Praha 6. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),

doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) dne 11. dubna 2020,

ve věci ochranných prostředků, konkrétně informace

spočívající v:

1) Sdělení, zda je zpracován plán/strategie nebo jiný dokument zabývající

epidemiologickým vývojem v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19

v České republice (dále též „COVID-19“) v roce 2020 (dále též „Epidemiologický plán

COVID-19“).

2) Pokud je zpracován Epidemiologický plán COVID-19, žádám tímto o jeho poskytnutí.

3) Sdělení, jaká je predikce počtu nakažených a obětí COVID-19 na konci měsíce

května, června, července a srpna 2020, a to v členění dle optimistického,

realistického a pesimistického scénáře, případně dle jiných vhodných modelů. A dále

poskytnutí informace, jaká jsou odborná doporučení ohledně případného

rozvolňování restriktivních opatření s ohledem na jednotlivé scénáře a jak bude

konkrétně při rozvolňování restriktivních opatření postupováno.
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4) Poskytnutí informace, jaký je plán ohledně rozšíření kapacit testování osob

podezřelých, že jsou nakaženi COVID-19, jaký počet testů realizovaných denně

je považován za optimální a kdy má být dosažen.

5) Sdělení, v jaké fázi přípravy je program tzv. chytré karantény a kdy bude spuštěn v

plném režimu na celém území ČR.

6) Sdělení, k jakému datu je přepokládáno dosažení vrcholu pandemie a jaký k tomuto

datu bude predikovaný počet nakažených COVID-19 dle jednotlivých scénářů (dále

též „Vrchol pandemie“).

7) Sdělení, jaký počet ochranných prostředků bude dle predikcí týdně zapotřebí při

Vrcholu pandemie a kolik z tohoto počtu je smluvně zajištěno.

8) Poskytnutí informace, jak má být při Vrcholu pandemie zajištěna efektivní ochrana

rizikových skupin (osob v domovech pro seniory, osob v pobytových zařízeních

sociálních služeb apod.) z hlediska zajištění ochranných prostředků, ochrany

personálu apod.

9) Sdělení, jaký počet plicních ventilátorů bude zapotřebí při Vrcholu pandemie.

Poskytnutí informace o tom, kolik plicních ventilátorů je české zdravotnictví

maximálně schopno vyčlenit pro nakažené COVID-19.

10) Sdělení, jaký je oficiální postoj k tzv. promoření populace koronavirem a získání tzv.

stádní imunity.

11) Sdělení, jaký je odhadovaný počet tzv. rizikových osob z hlediska nákazy COVID-19.

Sdělení, kdo je zahrnován (z hlediska věku, diagnóz apod.) mezi tzv. rizikové osoby.

Vám v příloze zasílám požadované informace.
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