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Váš dopis ze dne: 23. dubna 2021

V Praze 3. května 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 23. 4. 2021, evidované pod č. j.:

v níže uvedené věci Vám sdělujeme následující (odpovědi jsou uvedeny pod

jednotlivými dotazy):

1. „Na základě, jakého právního zmocnění (tj. podle kterého ustanovení kterého

právního předpisu) je rozhodováno o distribuci vakcín věkovým skupinám?

a. Kdo o tom rozhoduje?“

Prioritizace skupin obyvatelstva se řídí Strategií očkování (schválena v lednu 2021)

a aktualizovaným metodickým pokynem (březen 2021). Informace o prioritizaci skupin

obyvatel i časová osa celého procesu očkování jsou veřejně přístupné na informačním

portálu vlády ČR.
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2. „Existuje nějaká očkovací strategie, která je závazná?

a. Pokud ano, jde o právní předpis, individuální správní akt nebo opatření

obecné povahy?

b. Pokud ano, pod jakým číslem a kde je dostupná?“

dtto

Nad rámec lze dodat, že neexistuje žádný algoritmus, pouštění registrovaných zájemců

o očkování je plně v kompetenci jednotlivých očkovacích míst. Očkovací místa „zvedají

závoru“ v návaznosti na množství očkovacích látek, které jim přidělí příslušný krajský

koordinátor očkování. Krajský koordinátor očkování také metodicky vede očkovací místa

ve svém kraji v kontextu pouštění prioritních skupin, a to v souladu s Metodickým

pokynem pro očkovací kampaň (Plánem provedení).

3. „Jakým způsobem je rozhodováno o tom, jaká skupina dostane vakcínu proti

covid-19? Tj. je vydán nějaký podzákonný právní předpis, individuální správní akt

nebo opatření obecné povahy? Kdo ho vydává? Prosím prostě o identifikaci

nějakého závazného dokumentu, který zakotvuje toto rozdělení vakcín.

a. V tomto případě prosím i o upřesnění zákonného zmocnění příslušného

orgánu, který tak rozhoduje.“

dtto

Nad rámec výše uvedeného lze dodat, že z dosavadního průběhu pandemie vyplývá, že

věk je jednou z nejdůležitějších predispozic, pokud jde o těžký, či smrtelný průběh covid-

19. Toto je ostatně viditelné i s veřejně dostupných dat. Tyto lze nalézt např. na portálu

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR či na stránkách s mezinárodními údaji, za

všechny např. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

4. „Jaké je maximální možné procento nenaočkované populace, aby bylo dosaženo

oné kolektivní imunity?“

Cílem MZ je, aby očkování mohli podstoupit všichni, kteří chtějí a vzhledem ke svému

zdravotnímu stavu mohou očkování podstoupit. Čím vyšší procento populace, tím lépe.
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V detailech je ale nutno obrátit se na instituci zabývající se vědeckou a badatelskou

činností v oboru biologie a virologie, neboť MZ je toliko správním úřadem a detailními

vědeckými informacemi a daty tohoto charakteru pochopitelně

nedisponuje. Doporučujeme oslovit např. Českou vakcinologickou společnost ČLS Jana

Evangelisty Purkyně.

S pozdravem


