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Váš dopis ze 7. dubna 2021

Praha 19. 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 7. dubna 2021, evidované pod č. j.: ve

věci poskytnutí informací:

v případě, že pacient má zájem o očkování proti onemocnění Covid-19, ale odmítne být

očkován konkrétní vakcínou ze závažných důvodů (např. její neschválení Evropskou

agenturou pro léčivé přípravky):

- Jaký je stanoven postup v očkovacím místě?

- Bude trvat nárok pacienta na očkování jinou vakcínou?

- Pokud tímto nárok na očkování ztrácí, na základě jakého důvodu?

- Pokud nárok trvá, jakým způsobem bude pacient postupovat tak, aby mohl být co

nejdříve naočkován vakcínou, kterou ze závažných důvodů neodmítá?;

Vám sdělujeme následující:

Ráda bych Vás za Ministerstvo zdravotnictví ujistila, že v České republice v současné

době neprobíhá očkování proti onemocnění covid-19 vakcínami, které nebyly schváleny

Evropskou lékovou agenturou (EMA). Klient je přesto oprávněn předkládanou očkovací

látku odmítnout. V takovém případě záleží na daném očkovacím místě, zda klienta

z registru odhlásí, nebo ho v něm ponechá. Pokud dojde k odhlášení, je možné

zaregistrovat se znovu a vyčkat na nový termín očkování. Pokud však k odhlášení

nedojde, je to chápáno jako využití termínu, a další registrace je automaticky blokována

po dobu 1 roku. Pokud by taková situace nastala, doporučujeme obrátit se na linku 1221,

jejíž pracovníci mohou registraci zneplatnit. Informace o konkrétních vakcínách budou
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pravděpodobně během dubna zpřístupněny již při rezervaci termínu, abychom

podobným situacím předcházeli. Závěrem si dovoluji Vás ujistit, že všechny vakcíny

dostupné v České republice jsou bezpečné a stejně účinné.

S pozdravem


