
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

.1 vt É ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 15. prosince 2020

V Praze dne 30. prosince 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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

dne 15. prosince 2020, evidované pod č. j.: kterou jste

požadoval odpovědi na následující otázky:

1) Máte k dispozici analýzy, studie či jiné podklady či důvody ohledně toho, proč

mají některé provozovny výjimku ze zákazu provozování kvůli covid-19

(např. květinářství), zatímco jiné nikoli, nebo se rozhoduje o výjimkách bez

jakýchkoli odborných podkladů? Pokud tyto podklady existují, prosím o jejich

poskytnutí;

2) Má ČR připraven plán na očkování proti covid-19, kdo tento plán vypracoval

nebo má vypracovat, kdy bylo zadáno jeho vypracování a kdy by měl být dokončen

a jeho poskytnutí, je-li již dokončen.

3) Veškerou Vám dostupnou lékařskou dokumentaci k očkování proti covid-19,

které si ČR objednala nebo které obdrží od EU.

Vám sděluji následující:

Ad 1)

Hlavním důvodem bylo snížení mobility až o 80 % na základě modelových situací

poskytnutých tzv. modelářskou skupinou. Aby bylo dosaženo takto vysokého snížení

mobility, bylo nezbytné omezit zbytný kontakt osob, uzavření obchodů, restaurací, škol,

sportovišť, kin, divadel, koncertů, bazénů, wellness center či saun. To všechno jsou místa,

kde se lidé setkávají a mohou šířit nákazu.
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Ad 2)

V tuto chvíli existuje Strategie očkování (v příloze vizte verzi k 22.12.2020), jejímž cílem je

nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné

části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů

(dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých

skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části

populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom

smrt. Toto je vedeno především snahou rychle zabránit přetěžování zdravotního systému

pacienty s těžkým průběhem nemoci COVID-19. Se zvyšujícím se počtem očkovaných

pacientů bude postupně dosahováno cíle zabránění komunitního šíření nemoci COVID-

19. Nemoc COVID-19 se stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se

bude moci vrátit do standardního stavu bez probíhající epidemie a začít postupně

pracovat na nápravě škod touto epidemií způsobených.

Očkovací strategie byla schválena usnesením vlády č. 1289 ze dne 7.12.2020. Do konce

roku se očekává aktualizace strategie s tím, že veškeré informace zveřejňuje Ministerstvo

zdravotnictví zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Připravena byla Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou

společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR.

Ad 3

V případě tohoto dotazu není zřejmé, co přesně máte na mysli, nicméně informace

ke klinickému hodnocení jsou k dispozici zde: https://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-

pro-lecive-pripravky-doporucila-udelit-1 či v samotné strategii (viz příloha).

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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