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Váš dopis ze dne 29. března 2021

Praha 6. dubna 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 29. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1) Kolik Česká republika má objednáno k dnešnímu dni vakcín proti covid-19?

2) Pro kolik procent populace je množství vakcíny v otázce č. 1 určeno?

3) Kdy se k vakcinaci dostane ročník 1998?

4) Proč jste mladou generaci hodili přes palubu a neumožníte jí návrat

do normálního života?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

24 344 200 dávek vakcín ke dni 2. 4. 2021.

Ad dotaz č. 2)

13 172 100 osob v případě, že budou všechny úspěšně schváleny a vyrobeny.

Ad dotaz č. 3)

Počítáme s tím, že v souladu se strategií bude do června proočkována většina rizikové

populace. Poté bude očkování zpřístupněno všem.
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Ad dotaz č. 4)

V době omezených dodávek vakcín je zcela klíčové, aby bylo očkování umožněno

té nejohroženější části populace, která nejčastěji trpí těžkým průběhem covid-19 a na

toto onemocnění umírá, tedy populace starší 65 let , u které je postupováno postupně

od nejstarších ročníků. Další prioritní skupiny jsou tvořeny zdravotníky a osobami, které

působí na nejklíčovějších pozicích nutných k zachování chodu základních funkcí státu.

Očkování starších občanů ČR je zásadní pro zachování dostatečných kapacit

zdravotnických zařízení, jelikož právě tito občané trpí nejčastěji těžkým či smrtelným

průběhem onemocnění – viz veřejně přístupná data https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs .

S pozdravem


