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Váš dopis ze dne 26. prosince 2020

Praha 11. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 26. prosince 2020, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. Kde a jakým postupem je možné nechat očkovat mého otce vakcinou

Pfizer/BioNTec?

2. Nemá tato vakcina nežádoucí vedlejší účinky na zrak (otec se velmi obává

o poškození zbytku zraku po makulární degeneraci; sám jsem takový účinek nikde

nenalezl)?,

Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Ministerstvo zdravotnictví České republiky vítá a velmi si váží zájmu a přístupu

k očkování proti onemocnění COVID-19. Vzhledem k ročníku narození, patří Váš otec

v aktuální verzi STRATEGIE očkování proti onemocnění COVID-19 k preferované

skupině očkovaných.

Vzhledem ke skutečnosti, že se pořadí preferovaných skupin očkovaných ještě

upřesňuje a dodávky očkovací látky jsou v tuto chvíli prakticky na samém počátku

očkování, dovoluji si Vás informovat, že ve 2. polovině měsíce ledna 2021 bude

zprovozněn centrální objednávkový systém zájemců o očkování. Proto Vás tímto

současně prosím o vyčkání do uvedeného termínu a o následné zajištění registrace

Vašeho otce do systému očkování. V řádů několika dnů od registraci by pak měl být

vyzván k dostavení se do spádového očkovacího centra.
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Závěrem bych Vás ještě ráda informovala, že registraci k očkování bude moci Váš otec

provést v systému osobně anebo může pověřit někoho z příbuzných a blízkých, popř.

požádat svého praktického lékaře/lékařku.

Ad 2) Všechny vakcíny, které se dostanou na český trh a budou moci být podány

zájemcům o očkování jsou řádně schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a

zároveň splňují všechny podmínky kladené na léčivé přípravy určené pro český trh, které

stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. To, že je nyní očkováno vakcínou od výrobce

Pfizer, je dáno pouze tím, že byla schválena jako první. Pokud jde o dostupnost dalších

vakcín, vakcína Moderna bude do ČR dodávána od 12. ledna, schválení vakcíny

od výrobce AstraZeneca se očekává ke konci ledna 2021. Pokud jde o to, kdo je

očkován, jakou vakcínou, jediný rozhodující faktor je okamžik, kdy bude očkován

a dostupností té či oné očkovací látky v České republice, resp. ve zvoleném očkovacím

centru/ordinaci praktického lékaře.

Souhrn údajů o přípravcích LP Comirnaty a LP Moderna Vám zasílám v příloze tohoto

dopisu.

S pozdravem
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