
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3777 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

K Vašemu podání ze dne 13. ledna 2021

V Praze dne 8. února 2021

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 13. ledna 2021, evidované pod č. j.:

kterou jste požadovala následující informace v souvislosti

s očkováním proti nemoci COVID 19, konkrétně pak:

1. jak byly rozděleny a kdy byly fyzicky dodány ke konečnému spotřebiteli dodávky

vakcín dodaných k 13.1.2021 a komu budou poskytnuty? (Zdravotnici, hasiči PČR,

Domovy pro seniory atd..

2. Kdy (datum) bylo ukončeno (spotřebovány) tyto vakcíny a kolik občanů je tedy

aktuálně proočkováno?

3. Kdy dorazí a kolik dalších vakcín v době od 13.1. do 31.3.21 a jak budou dále

distribuovány, kolik, komu, kdo bude očkován a kdy?

4. Kdo mimo premiéra a ministra byl očkován mimo osoby vyjmenované v dopise

p.Kobilkové bod ad3. Uveďte funkce dotyčných. Je evidentní, že zatímco klíčový

personál nemocnic, zaměstnanci IS, sociálních služeb a ti, kteří jsou tzv."chráněni", tedy

senioři, čekají na očkování, zatímco opět funguje elitářský přístup k vakcíně?

5. Jak je možné, že ČR nemá dostatek spotřebního materiálu pro očkování tedy jehly a

stříkačky ? Kdy bude materiál dodán? Kým (subjekty )bude dodán, jaký je finanční objem

nákupu a jednotková cena jednotlivých položek? Byl dodavatel vysoutěžen? Existuje

zprostředkovatel obchodu? Pokud ano, kolik činí provize?

6. K čemu aktuálně slouží tzv.polní nemocnice v Praze a kolik bylo a ještě bude

zaplaceno a komu za pronájem objektu? Proč je řešeno vydávání očkovacího centra v

O2 Aréně a ne v této polní nemocnici? Odkud konkrétně měl nebo má být zajištěn
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dostatek personálu pro tuto nemocnici, když je v celé ČR akutní nedostatek

zdravotnického personálu? ? Do kdy bude nemocnice "fungovat" ?

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Ministerstvo zdravotnictví má kontrolu pouze nad dodávkami do distribučních očkovacích

míst. Jejich další poskytnutí, v souladu se strategií, je úkolem jednotlivých krajů.

Doporučujeme tedy obrátit se na kraje.

K otázce č. 2

MZ nemá přehled o jednotlivých dávkách, sleduje pouze stav zásob v jednotlivých

očkovacích místech a je tedy nemožné říct, zda jde o dodávky z prosince či ledna.

K otázce č. 3

S ohledem na momentální výpadek vakcín Pfizer, resp. omezení jejich výroby, je

nemožné tyto informace poskytnout, jelikož se stále mění a nemáme je fakticky

potvrzené.

K otázce č. 4

Každá nemocnice měla pokyn ministra zdravotnictví proočkovat klíčový personál -

COVID-19 oddělení, urgentní příjem, a ohrožené pacienty – seniory, kteří jsou

hospitalizovaní v daných nemocnicích a mohou být očkováni. MZ další informací

nedisponuje.

K otázce č. 5

Pro očkování na leden a polovinu února 2021 má ČR dostatek spotřebního materiálu pro

očkování, během ledna budou do skladů dodány další objednané zásoby. Nákup jehel

a stříkaček schválila vláda a pověřila Správu státních hmotných rezerv nákupem, proto

k podotázkám nedisponuje MZ informacemi. Materiál nakoupený prostřednictvím

mechanismu EU bude v ČR ke konci ledna, resp. poté v dubnu a dále. Povinnost zásobit

se komplementárním materiálem je však nicméně primárně na jednotlivých

zdravotnických zařízeních.

K otázce č. 6

Činnost záložní nemocnice byla ukončena a nyní probíhá její rozebrání. Nemocnice byla

od počátku koncipována jako záložní kapacita pro případ výrazné eskalace epidemie,

který by vyvolala zásadní nutnost změny způsobu poskytování zdravotních služeb

pacientům s koronavirem, a to na úrovni poskytování služeb v situaci zásadního

nedostatku vzácných zdrojů. Tedy pro situaci, kdy by nemocnice zásadním způsobem

nezvládaly situaci a docházelo by k úmrtím pacientů bez poskytnuté péče apod.

V takovém případě by bylo nutné zásadně přeskupit síly – polní nemocnice s vysokou

koncentrací lůžek na jednom místě by umožnila alokaci menšího počtu personálu na

obsloužení více pacientů. V takovém případě by se například přesunulo celé oddělení
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jedné fakultní nemocnice pro poskytování péče na tomto místě, což by umožnilo

obsloužení vyššího počtu pacientů s menšími nároky na personál. Samozřejmě již od

počátku bylo jasné, že není možné získat „personál navíc“, ale pro obsloužení polní

nemocnice v plném rozsahu by muselo dojít k zásadnímu přeorganizování poskytování

zdravotní péče v pražských nemocnicích. Od počátku bylo jasné, že jde o připravenost

na skutečně krizovou situaci, nikoli jen rozšíření stávajících kapacit.

Provozem byla pověřena Nemocnice Na Bulovce (nyní Fakultní nemocnice Bulovka).

Smluvní vztah je se společností ABF, a.s. (smlouva je zveřejněna). Dle informací od

Fakultní nemocnice Bulovka není prostor Polní nemocnice v Letňanech pro očkování

vhodný. Iniciativa vybudovat očkovací centrum v O2 aréně není spojena s Fakultní

nemocnicí Bulovka.

K Vaší otázce týkající se nákladů uvádím, že k 13.1.2021 bylo za nájem prostor PVA

EXPO PRAHA zaplacena částka Kč 44 449 350,- .

S pozdravem


