
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

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 (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem  poskytovatelům  zdravotních  služeb,  kterým  byl  dodán  léčivý  přípravek  obsahující
očkovací  látku  proti  onemocnění  COVID-19  pořízený  z  prostředků  státního  rozpočtu
na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody
s členskými  státy  o  pořízení  očkovacích  látek  proti  COVID-19  jménem  členských  států
a souvisejících postupech (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode dne 14. ledna 2021
nařizuje  provádět  očkování  osob,  které  jsou  účastny  systému  veřejného  zdravotního
pojištění v České republice nebo osob, které mají  v České republice nárok na poskytnutí
zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České
republice,  a  to  v souladu  s Metodickým  pokynem  pro  očkovací  kampaň  Ministerstva
zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“).

II.

Podání léčivého přípravku podle čl. I zajistí poskytovatel každé z osob určených k očkování
bez ohledu na existenci  smluvního vztahu mezi  poskytovatelem a zdravotní  pojišťovnou,
které je tato osoba pojištěncem. 

III.

Zdravotním  pojišťovnám  se  nařizuje  s účinností  ode  dne  14.  ledna  2021  zajistit  úhradu
očkování  poskytovateli,  který očkoval  jejího pojištěnce v souladu s Metodickým pokynem
pro očkovací  kampaň Ministerstva  zdravotnictví,  a  to  bez ohledu  na existenci  smluvního
vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem, a to
ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům.

IV.

Všem  poskytovatelům  se  nařizuje  s  účinností  ode  dne  14.  ledna  2021  bez zbytečného
odkladu hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování do Informačního systému
infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, a to nejpozději do konce dne, v němž
očkování provedli.  Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických
registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

V.

Všem  poskytovatelům,  kteří  dokončili  očkování  proti  onemocnění  COVID-19  podle
příslušného očkovacího schématu,  se s  účinností  ode dne 14.  ledna  2021 nařizuje,  aby
bezprostředně po dokončení tohoto očkování vystavili a předali osobě, která byla očkována,
certifikát  v prostředí  Informačního  systému  infekčních  nemocí  (ISIN),  modulu  Pacienti
COVID-19, opatřený podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele.



VI.

S účinností ode dne 14. ledna 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 21. prosince 2020, č. j. MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN. 

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho
odvolání.


