
MINISTERSTVO ZDRAVOTN I CTVl

”a ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

ve věci dotazů

v souvislosti s onemocněním COVID-19, konkrétně:

1. Byl splněn účel mimořádného opatření č.j. MZDR 5503/2020-8/PRO?

2. Jak Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZČR") kvantifikuje účinnost tohoto

mimořádného opatření? Respektive, jak MZČR zjistí, zda opatření fungovalo, nebo

nikoliv?

3. Jakým způsobem MZČR informovala prodejce a distributory zdravotnického materiálu

o vydání tohoto mimořádného opatření?

4. Jaký postih hrozí subjektu, nebo osobě, který poskytl nebo prodal zdravotnický materiál

podléhající omezení podle výše uvedeného mimořádného opatření jinému subjektu, nebo

osobě, který neměl na tento materiál nárok podle téhož mimořádného opatření?

5. Jaké podřízené, odborníky, poradce, nebo jiné specialisty, orgány, nebo firmy

konzultoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před tím, než se k vydání tohoto

mimořádného opatření rozhodl a jaká byla jejich kvalifikace?;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že účel mimořádného opatření

č.j. MZDR 5503/2020-8/PRO byl splněn. Mimořádné opatření již v současné době není

v platnosti. Nicméně po dobu platnosti přispělo k podpoře dodávek respirátorů nejvyšší

třídy ochrany do zdravotnictví, pořádkových složek a prvků kritické infrastruktury.

K bodu č. 2

Ministerstvo hodnotí mimořádné opatření jako funkční. Ministerstvo zdravotnictví bylo již

před vydáním uvedeného mimořádného opatření v pravidelném kontaktu s tuzemskými
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výrobci a dodavateli respirátorů a bylo informováno o tom, že tito prodejci jsou povinni

prodávat svým odběratelům, se kterými nasmlouvali dodávky již před vypuknutím krize

související se šířením onemocnění COVID-19. Respirátory jsou osobními ochrannými

prostředky, které svůj účel mají původně primárně v průmyslu, stavebnictví, a řemeslné

výrobě. Celá řada subjektů měla výrobní kapacitu alokovánu právě pro svou běžnou

klientelu. Jediným způsobem, jak mohli nedodávat svým smluvním partnerům, je právě

jakýsi druh státního zásahu, který by jim přikázal upřednostnit jiné odběratele – stát

či zdravotnická zařízení. Tím státním zásahem bylo právě výše uvedené mimořádné

opatření, které zajistilo, že tento typ respirátorů po dobu mnoha týdnů byl rezervován

pro ty odběratele, které z hlediska bezpečnosti státu a zvládání krizové situace byly

vyhodnoceny jako prioritní.

K bodu č. 3:

Ministerstvo o vydání tohoto mimořádného opatření informovalo v souladu s právními

předpisy řádným vyvěšením na úřední desce ministerstva a prostřednictvím masmédií.

Tuzemské výrobce a hlavní dodavatele – distributory, o kterých mělo ministerstvo

povědomí, zároveň informovalo přímým oslovením.

K bodu č. 4:

Subjektům nebo osobám, které poskytly nebo prodaly zdravotnický materiál v rozporu

s mimořádným opatřením hrozí sankce postupem dle přestupkového zákona

od příslušné krajské hygienické stanice jako orgánu dohledu podle zákona o ochraně

veřejného zdraví. Podle § 92n odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví, hrozí subjektu, který spáchal uvedený přestupek, pokuta až do výše 3 mil. Kč.

K bodu č. 5:

Ministr zdravotnictví své rozhodnutí obvykle vydává na základě aktuálních poznatků,

situace na trhu, rešerší nebo analýz, doporučení odborníků včetně asociací a se

zohledněním příkladů z praxe z ostatních zemí. V případě uvedeného mimořádného

opatření sehrála největší roli zejména situace na trhu (vysvětleno v odpovědi na otázku

č. 2) a fakt, že k podobným restriktivním opatřením přistoupila řada zemí světa, včetně

některých zemí EU, a bylo zapotřebí neprodleně reagovat a zajistit, aby se v tuzemsku

vyrobené či vyskytující se respirátory nedostaly do zahraničí, kde jak poptávka, tak i cena

daleko přesahovala situaci v ČR.
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