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Váš dopis ze dne: 18. dubna 2021

V Praze 26. 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 18. 4. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „1. Proč budou očkováni čtyřicátníci dříve než dvacátníci a třicátníci

a 2. Jakým způsobem jsou tyto osoby ohroženější než dvacátníci a třicátníci? (Tuto

otázku podložte řádně ozdrojovanými vědeckými údaji),“ Vám sdělujeme následující:

Ad 1: Strategie očkování publikovaná ve verzi schválené v lednu 2021 uváděla jako

poslední prioritní skupinou osoby ve věku 65+ s tím, že poté bude očkování

zpřístupněno všem věkovým skupinám. Nicméně i s ohledem na dosavadní průběh

očkování, kdy se osvědčilo počty registrovaných do systému průběžně regulovat, přijalo

MZ, po souhlasu Rady vlády pro zdravotní rizika, aktualizaci strategie, v jejímž rámci

bude registrace na očkování zpřístupňována po pětiletých skupinách, a to až do věku

40+. Faktem zůstává, že i pokud by MZ nepřijalo tuto aktualizaci, čekající na registraci

by dostávali termíny očkování podle svého věku – tj. jejich přístup k očkování by se nijak

neurychlil.
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Ad 2: Z dosavadního průběhu pandemie vyplývá, a je to i zcela zřejmé z veřejně

dostupných dat, že věk je jednou z nejdůležitějších predispozic, pokud jde o těžký, či

smrtelný průběh COVID-19. Vzhledem k tomu, že kromě věku je rovněž predispozicí

těžkého či smrtelného průběhu COVID-19 i zdravotní stav, byly, kromě věkových skupin,

zpřístupněny registrace i chronickým pacientům, a to na základě jejich zdravotního stavu

a bez ohledu na věk. Smyslem je v první řadě očkovat ty skupiny obyvatel, které jsou

nejzranitelnější ať již vzhledem k vyššímu věku, tak vzhledem ke zdravotnímu stavu.

Upřímně věříme a děláme pro to maximum možného, že se zvyšujícím se objemem

dodávek vakcinačních látek bude již záhy očkování umožněno všem zájemcům, a to bez

jakýchkoliv dalších omezení.

S pozdravem


