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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 28. ledna 2021, evidované pod č. j.:

ve

věci dotazů:

1)

Kdo konkrétně (tedy jaký orgán a v jakém personálním složení) rozhoduje o určení
jaký počet vakcín z dodávky,

dodané do ČR,

bude dodán dále do konkrétních

distribučních center v jednotlivých krajích, popřípadě do konkrétních zdravotnických
zařízení,
2)

Jaké

jsou

konkrétní

kritéria

pro

rozdělení

dodávky

vakcíny

do

konkrétních

distribučních center v jednotlivých krajích, popřípadě do konkrétních zdravotnických
zařízení a jak jsou tyto kontrolována,
3)

Kolik dávek vakcíny bylo aplikováno na osoby, které nejsou definovány ve Strategii
očkování proti COVID-19 V ČR jako osoby z prioritních skupin,

4)

Jakým

způsobem

je

zajištěn

dohled,

že

aplikace

vakcíny

v

jednotlivých

zdravotnických zařízeních (včetně očkovacích center) je prováděna osobám, které
jsou, které jsou Strategií očkování proti COVID-19 V ČR určeny jako prioritní,

5)

Jaký je postup v případě, že je zjištěno, že zdravotnické zařízení aplikuje vakcínu i
osobám, které jsou, které nejsou Strategií očkování proti COVID-19 V ČR určeny
jako prioritní a pro takovou aplikaci není jiný vážný důvod,
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Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)
Národní koordinátor pro očkování proti COVID-19 navrhuje rozdělení dle níže uvedených
kritérií mezi jednotlivé kraje. Následně je schvalováno na úrovni vedení Ministerstva
zdravotnictví. Rozdělení v rámci krajů je zcela v gesci krajských koordinátorů očkování.

Ad dotaz č. 2)
Dávky jsou rozdělovány

mezi

kraje

na základě

populačního klíče

65+.

Pokud

jde

v krajích více distribučních očkovacích míst pro vakcínu Comirnaty, je rozdělení mezi
tato centra konzultováno s krajskými koordinátory. Ostatní vakcíny (prozatím pouze
Moderna),

jsou

rozdělovány dle

populačního

klíče.

Dále

jsou zohledňovány

údaje

o proočkovanosti, nutný dostatek dávek pro přeočkování v daném kraji, epidemiologická
situace atd.

Ad dotaz č. 3)
Na tento dotaz není možné odpovědět. Ministerstvo sice disponuje údaji o provedených
očkováních, nicméně není možné plošně zjistit, kolik osob nesplňovalo ani jedno z kritérií
prioritní skupiny.

Ad dotaz č. 4)
Jde o odpovědnost jednotlivých očkovacích center – především u skupin, které jsou
očkovány mimo

rezervaci

v CRS.

Tyto

skupiny

jsou

však snadno

identifikovatelné

(senioři a zdravotníci). U osob, které využívají CRS je kontrola prováděna automaticky
při registraci.

Ad dotaz č. 5)
Očkovací centrum je vyzváno ke zdůvodnění takovéhoto kroku, případně může být
vyvozena personální odpovědnost.

S pozdravem

