
 

Senátorky MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Alena Dernerová 

pod záštitou předsedy Senátu PČR RNDr. Miloše Vystrčila 

pořádají ve spolupráci s organizacemi 

 
 Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, z. s.  

a SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.  
 

ve středu 25. 8. 2021 od 10:00 hodin, v Zaháňském salonku Senátu PČR, 

kulatý stůl na téma: 

 

SARS-CoV-2 jako podnět k dalšímu směřování politiky České republiky 
 

  

Program: 

10:00 Zahájení 

 

10:15 – 12:00 Právo a epidemie v demokratickém právním státu  

                            (JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Ondřej Svoboda, JUDr. Petr Vacek) 

10:15  T. Nielsen: Právní zakotvení epidemie a jeho praktické dopady do práv a svobod člověka (krizový zákon, zákon o     

ochraně veřejného zdraví, pandemický zákon, práva a svobody za nouzového stavu), přijímání a forma krizových 

opatření a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. 

10:45  O. Svoboda: Soudní ochrana individuálních práv a svobod v době nouzového stavu a za stavu pandemické 

pohotovosti. Soudní ochrana proti zásahům státu podle zákona o ochraně veřejného zdraví obecně. Rozhodovací 

praxe Nejvyššího správního soudu a její dopad do práv a svobod občanů ČR  

11:15 P. Vacek: Trestně právní a správně právní dopady mimořádných opatření vydávaných za nouzového stavu, podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví a podle pandemického zákona.  

11:45  diskuze k tématu  

 

12:00 – 12:30 Pauza na neformální diskuzi a občerstvení 

  

12:30 – 14:45 Epidemie z hlediska medicíny  

(prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Hana Zelená, Ph.D., RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.,  

MVDr. Václav Fejt) 

V této části se zaměříme na medicínské aspekty současné situace z hlediska dosavadních znalostí a zkušeností 

ohledně onemocnění covid-19, ale i obecně z hlediska přístupu k ostatním respiračním onemocněním. 

12:30  J. Beneš: Onemocnění COVID-19 v praxi a v teorii 

13:00  Z. Krátká: Kolektivní imunita nebo imunita kolektivů? Naše poznatky z klinických studií v různých věkových 

skupinách. 

13:30  H. Zelená: Lze umožnit školní docházku všem dětem bez podmínek? 

14:00  V. Fejt: Systém opatření pro zachování běžné nemocniční péče v čase epidemie 

14:30 diskuze k tématu 

 

 



 

 

14:45 – 15:00 Pauza na neformální diskuzi a občerstvení 

 

15:00 – 16:00  Data a jejich role v období epidemie 

(RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.) 

 

V průběhu epidemie byla mnohá opatření zdůvodňována tzv. matematickými modely, které jsou v mnoha případech 

užitečné, ale někdy mohou být zavádějící i nebezpečné. Na několika příkladech z nedávné minulosti poukážeme na 

mimořádně neblahé následky neodborného použití matematického modelování. Souvisejícím problémem je fakt, že 

většina dat o epidemii dostupných v České republice vzniká „sama od sebe“ a nikoliv plánovaně. Typickým příkladem je 

reportovaný denní počet pozitivně testovaných. „Sama od sebe“ sesbíraná data mají svůj význam, ale pouze omezené 

možnosti použití, výsledky analýzy takových dat lze často považovat za hrubé dezinterpretace. Upozorníme na některé z 

nich a současně ukážeme, že s jistou mírou opatrnosti lze i některá z takových dat použít např. k vyhodnocení efektu 

epidemických opatření. 

15:00 T. Fürst: Matematické modelování a jeho limity v době epidemie 
15:30 A. Komárek: Význam kontrolovaně sbíraných dat, hodnocení efektu epidemických opatření 
 

16:00 – 16:30 Diskuze s účastníky 

 

16:30 Závěr 

 

 

Gestorky akce: MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Alena Dernerová 

 
Pozvánku k diskuzi v rámci kulatého stolu obdrželi: 

předseda vlády ČR 

ministr zdravotnictví  

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

 
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy a účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových 

stránkách Senátu. Akce bude dostupná zájemcům v online formátu. 

 
Vstup do Zaháňského salonku je z recepce C1, z Valdštejnského náměstí. 

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti.  

  
Potvrzení účasti zasílejte do pondělí 23. 8. 2021 na e-mail: chalankovaj@senat.cz 

 

 
Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba prokázat se platným dokladem totožnosti.  

 

Upozorňujeme, že je z důvodu ochrany zdraví omezena kapacita prostor na 30 osob a při vstupu do Senátu je nutné prokázat platným 

osvědčením o testu na Covid-19, případně vyplnit čestné prohlášení, které je k dispozici na recepci Senátu.  

Prosíme o dodržování platných hygienických pravidel. 

 

Seminář bude možné sledovat on-line na webu Senátu PČR: www.senat.cz/akce 

 
 

Zájemcům o účast formou videokonference může být zaslán odkaz na platformu Webex. 
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