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Váš dopis ze dne 10. března 2021

Praha 17. 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 10. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1) Podle kterých kritérií se řadí na jednotlivých očkovacích místech jednotliví

registrovaní? Prosím o vyjasnění a potvrzení jedné ze dvou rozdílných informací viz.

a/ a b/

a) leták na webu https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ očkování

70+, konkrétně věta: „Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí

očkování!“ viz. příloha

b) informace na lince 1221 ze dne 10.3.2021, kde mi bylo sděleno, že pořadí se

určuje dle věku a data registrace na daném očkovacím místě (při přeregistraci

na jiné očkovací místo se registrovaný zařazuje na konec čekajících v dané

kategorii).

2) Pokud platí, že nejvyšší prioritu má věk viz. opět výše zmíněný leták a informace na

webu https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ očkování 70+, konkrétně

věta: „Nejvyšší prioritu má vždy věk.....“ prosím o upřesnění, jestli věk se řadí dle

dne, měsíce roku.... nebo pouze dle roku narození., případně jinak.
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3) V souvislosti s výše uvedeným, prosím o informaci, jak bude systém fungovat, když

se budou postupně zapojovat další (například velkokapacitní) očkovací místa? Část

prioritních skupin dle věku (konkrétně aktuálně 70+) bude automaticky přesměrována

na tato místa? Nebo se registrovaný musí znovu zaregistrovat jinde, pak se tedy dle

sdělení na lince 1221 dostává na konec prioritizované skupiny jiného očkovacího

místa dle věku a tedy neplatí věta viz výše, že „datum a hodina registrace nemá vliv

na výsledné pořadí očkování.“?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Registrovaní jsou automaticky řazeni dle termínu registrace, nicméně očkovací místa

mají, dle schváleného metodického pokynu, postupovat tak, že registrované pacienty při

výzvě k rezervaci konkrétního termínu, nejprve srovnají dle věku tak, aby ti nejstarší měli

preferenci.

Ad dotaz č. 2)

Podle rodného čísla, tedy i podle dne narození. Také proto se k registraci dostane

osoba, která daný věk splňuje v den registrace (ne v roce registrace).

Ad dotaz č. 3)

Registrovaní klienti, ani klienti s rezervovaným termínem, nebudou přesouváni do

velkokapacitních očkovacích míst. Registrace na jiné místo není možná bez zrušení

původní registrace. Jinak samozřejmě, že klienti jsou řazeni k očkování vždy jen v rámci

daného očkovacího místa.

S pozdravem


