
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

“mi ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne: 5. května 2021

Praha 17. 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 5. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci níže uvedených dotazů:

1. po prostudování veřejně dostupných informací týkajících se parametrů jednotlivých

balíčků podle kterých, jak tvrdí Vláda a MZ, se bude život v ČR vracet do normálu, jsem

dospěla k závěru, že systém balíčků vůbec nepočítá s tím, že bychom se k normálu vůbec

kdy vrátili. Okamžik, v němž se uvolní všechna opatření podle mého studia a výkladu v

balíčcích vůbec neexistuje. Kdy, za jakých podmínek dojde k uvolnění VŠECH nařízení,

opatření a budou zrušena veškerá omezení? Uveďte konkrétní podmínky prosím.

Pokud jsem něco přehlédla, pak v kterém balíčku je tento okamžik definován a za

jakých podmínek ke zrušení všech restrikcí?

2. už od loňského dubna, opakovaně očekávám plán realizace jednotlivých kroků,

opatření a jasný scénář a podmínky konečného řešení problému COVID. Odpověď na

tyto otázky nedostávám. Stále nejsou jasné parametry, podle kterých veřejnost pozná, že

se epidemie lepší a kdy bude možné považovat problém za vyřešený, např. uvolňuje se

vše, "je hotovo" nastane až bude naočkováno nebo onemocnění prodělalo 80 % populace.

Podle jakých jasných a NEMĚNNÝCH ukazatelů (číslo R to není, MZ se jím neřídí,

počet nemocných v nemocnici také ne, po zrušení semaforu a zahnání PSA, přišlo MZ
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s tím, že k masivnímu rozvolnění dojde, až bude v nemocnicích méně než 3.000

nemocných s COVID, což byla také lež, občan pozná, zda se situace zhoršuje nebo

zlepšuje? 3.jak je možné, že očkovací centra očkují lidí mladší 60 let a praktici nemají (je

to ověřená informace v Moravskoslezském kraji) vakcíny pro lidi 75 +??; 4. Jak je

nastavena strategie rozdělování vakcín v rámci republiky a krajů? Kdo konkrétně –

pozice a funkce zodpovídá za rozdělování vakcín mezi centra a praktiky a dále pak mezi

praktické lékaře v krajích? 5. kdo konkrétně dohlíží na to, zda a jak jsou pravidla

rozdělování vakcín dodržována,“ Vám sdělujeme následující:

Ad 1: Vaše žádost je výhradně dotazem na budoucí rozhodnutí Ministerstva

zdravotnictví, přičemž na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných

subjektů v režimu InfZ nevztahuje
1
.

Ad 2: Všechny dostupné statistiky jsou aktualizovány na portálu COVID-19: Přehled

aktuální situace v ČR.

Ad 3: Do ordinacích všeobecných praktických lékařů vakcíny dodávány jsou, nicméně je

samozřejmě možné, že nebyly dodány do každé ordinaci praktického lékaře, který měl

zájem. Toto je dáno nejen množstvím dodávaných vakcín, ale také jejich balením

(minimální množství k odběru je 100 dávek, což vyžaduje 100 zájemců). Za rozdělování

vakcíny odpovídají sami praktičtí lékaři, resp. v případě vakcíny Moderna a Janssen jsou

objednávky uspokojovány dle termínu objednávky, v případě vakcíny Vaxzevria pak na

základě rozhodnutí koordinátora praktických lékařů ze Sdružení praktických lékařů.

Z pohledu celostátního zájmu je důležité nabídnou očkování co nejvíce zájemcům a není

proto důvod, aby bylo očkování v očkovacích centrech, jakkoliv zpomalováno. Platí, že

každý pacient, byť registrován v ordinaci praktického lékaře, může podstoupit očkování

na očkovacím místě.

Ad 4: Informace je obsažena v Metodickém pokynu pro očkovací kampaň (plán

provedení) volně dostupném na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Do krajů je podle

populačního klíče nově rozdělována pouze vakcína od výrobce Pfizer/Biontech. Vakcíny

společnosti Moderna a AstraZeneca jsou rozdělovány do krajů podle potřeby dodávek

vakcín na přeočkování, zbytek je objednáván praktickými lékaři bez ohledu na kraj.

Vakcína Janssen je objednávána pouze napřímo lékaři bez ohledu na kraj. Vakcíny

Moderna Janssen jsou objednávány napřímo praktickými lékaři. Za rozdělování vakcíny

AstraZeneca odpovídá koordinátor praktických lékařů ze Sdružení praktických lékařů.

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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Ad 5: Centrální tým pro koordinaci očkování MZ ve spolupráci s Armádou České

republiky.

S pozdravem


