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Váš dopis ze dne 24. února 2021

Praha 5. března 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 24. února 2021, evidované pod č. j.: ve

věci dotazů:

1. Kolik má Česká republika/Ministerstvo zdravotnictví ke dni tvorby Vaší odpovědi na

skladě nevyužitých vakcín proti COVID-19?

2. Proč nejsou tyto vakcíny distribuovány na kraje nebo jakékoli entitě schopné

provádět vakcinaci?

3. Kde jsou umístěny sklady vakcín v ČR? Prosím o přesné adresy.

4. Vzhledem k tomu, že očkování v ČR je extrémně pomalé a orgány státu nedokážou

zajistit distribuci vakcín do vakcinačních míst, bude možné přijet ke skladu vakcín a

nechat se naočkovat tam na místě? Bude to možné v případě, že si s sebou člověk

přivede zdravotní sestru, která provede vpich?

5. Na základě, jakého ustanovení právního předpisu nebo koncepčního materiálu byl

mezi naprosto prvními očkovanými v ČR premiér Andrej Babiš?

6. Co má člověk mladší 85 let udělat proto, aby rovněž mohl být očkován přednostně –

za předpokladu, že není členem vlády,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Ke dni 28. 2. 2021 nebylo aplikováno 15 % očkovacích látek doručených do ČR

a to včetně dodávek, které do ČR dorazily ve čtvrtek 25. 2. 2021 odpoledne.
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Ad dotaz č.

Vakcíny jsou distribuovány do krajů okamžitě po doručení výrobcem do centrálního

skladu. Nejsou nikde zadržovány.

Ad dotaz č.

Adresy jsou k dohledání na webových stránkách SÚKL

https://www.sukl.cz/modules/distributors/index.php?h=distributor&a=detail&id=46 a

https://www.sukl.cz/modules/distributors/index.php?h=distributor&a=detail&id=2004 .

Ad dotaz č.

Není pravdou, že není zajištěna distribuce. Distribuce probíhá ihned po doručení do ČR.

Není možné nechat očkovat se u distributora, jde o sklad, nikoliv o zdravotnické zařízení.

Očkování navíc musí probíhat v souladu s očkovací strategií a metodickým pokynem pro

očkování. Očkovaný musí být také řádně zaregistrovaný k očkování na očkovacím místě,

nebo v ordinaci praktického lékaře.

Ad dotaz č.

Přední představitelé státu byli očkováni ve většině států, a to s jediným cílem, motivovat

občany daného států k očkování.

Ad dotaz č.

Od 15. ledna t.r. se může nechat očkovat každý občan starší 80 let. Od 1. 3. 2021 je pak

přednostní očkování umožněno pro každého staršího 70 let. Tyto skupiny jsou očkovány

přednostně, na rozdíl od naprosté většiny občanů mladších 70let, kterým bude očkování

umožněno až později.

S pozdravem


