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Váš dopis ze dne 15. února 2021

Praha 22. února 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 15. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. vakcinační plán, který má údajně připravený Ministerstvo zdravotnictví

2. vysvětlení proč máme k dispozici 20 tisíc dávek AstraZeneca a bylo z nich za minulý

týden vyočkováno sotva tisíc?

3. kdo konkrétně nese za prodlení s distribucí a použití vakcíny přímou zodpovědnost?

4. kolik vakcíny a jaké bude dodáno v 02/21, 03/21 a 04/21? Pokud budeme očkovat

cca 200 tis. lidí (2 dávky) za 2 měsíce, bude proočkování 70% populace trvat roky,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Metodický pokyn kampaně očkování (Plán provedení) je dostupný na webových

stránkách Ministerstva zdravotnictví, viz odkaz: https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-

kampane-ockovani-plan-provedeni/

Ad dotaz č. 2)

Kraje plánují volné sloty pro zájemce o očkování s nějakým předstihem. Dodávky

AsraZeneca nebyly dlouho potvrzeny a kraje tedy plánovaly své kapacity bez ohledu

na možné / nepotvrzené dodávky. Déle proto trvalo, než se dostaly do kalendáře.
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Ad dotaz č. 3)

Nedošlo k žádnému zpoždění s distribucí. Veškeré dodané množství je ihned

rozdělováno do krajů. Vakcíny jsou rozdělovány podle % populace 65+ daného kraje z %

dané populace v ČR. Současně je brán ohled na nutnost dostatečného množství dávek

pro očkování druhou dávkou, epidemické situaci v daném kraji apod.

Ad dotaz č. 4)

Pokud vyjdou veškeré předpoklady a slibované dodávky, bude k dispozici v průběhu

února přes půl milionu dávek, v březnu přes milion dávek, v dubnu pak očekáváme

téměř 2,5 mil dávek, Dovolujeme si však upozornit, že jde o odhady a nepotvrzená

množství.

Ke dni 20.2. bylo dodáno: 582 660 dávek vakcíny Pfizer, 44 000 dávek Moderna a 76

800 AstraZeneca.

S pozdravem


