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Certifikát aptrora podpřky :

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 13. ledna 2021 

Č. j.: MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN

MZDRX01DYWFF

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující 
očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu 
na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody 
s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států 
a souvisejících postupech (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode dne 14. ledna 2021 
nařizuje provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění 
v České republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních 
služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, a to 
v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví (dále jen 
„osoba určená k očkování").

II.

Podání léčivého přípravku podle čl. I zajistí poskytovatel každé z osob určených k očkování 
bez ohledu na existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, 
které je tato osoba pojištěncem.

I I I .

Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 14. ledna 2021 zajistit úhradu 
očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce v souladu s Metodickým pokynem 
pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na existenci smluvního 
vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem, a to 
ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům.
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IV.

Všem poskytovatelům se nařizuje s účinností ode dne 14. ledna 2021 bez zbytečného odkladu 
hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování do Informačního systému infekčních 
nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, a to nejpozději do konce dne, v němž očkování 
provedli. Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických registrů 
EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

V.

Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného 
očkovacího schématu, se s účinností ode dne 14. ledna 2021 nařizuje, aby bezprostředně 
po dokončení tohoto očkování vystavili a předali osobě, která byla očkována, certifikát 
v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, 
opatřený podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele.

VI.

S účinností ode dne 14. ledna 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 21. prosince 2020, č. j. MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho 
odvolání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů 
zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 
na území České republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného 
rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením 
onemocnění COVID-19 v populaci.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo Metodický pokyn pro očkovací kampaň, který zakotvuje 
podrobné principy provádění očkování osob, které jsou účastny českého systému veřejného 
zdravotního pojištění nebo osob, které mají v ČR nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako 
by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění. Opatření směřuje především 
k zajištění následujících povinností dotčených subjektů v souladu s tímto Metodickým 
pokynem.

1) Poskytovatelům zdravotních služeb budou dodávány očkovací látky různými způsoby, 
především s ohledem na jejich typ a probíhající fázi očkovací kampaně. Některé z nich 
(např. Comirnaty) budou dodávány přímo výrobcem do předem určených očkovacích míst, kde 
ale následně, s ohledem na potřeby v konkrétní lokalitě, mohou být na základě pokynu 
krajského koordinátora očkování přerozděleny i do dalších očkovacích míst (k jiným 
poskytovatelům zdravotních služeb). Jiné očkovací látky poté budou standardním distribučním 
řetězcem (na základě přímé objednávky) dodávány do ordinací praktických lékařů 
a praktických lékařů pro děti a dorost (pro osoby starší 16 let). Ve všech těchto případech je
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třeba zajistit, aby poskytovatelé zdravotních služeb nakládali s očkovacími látkami 
stanoveným postupem a aplikovali je řádně osobám, které na jejich poskytnutí mají nárok. Je 
nezbytné vyloučit jakékoliv nakládání s očkovacími látkami, které by bylo v rozporu se 
stanoveným Metodickým pokynem (např. užitím pro vlastní potřebu nebo pro potřebu osob, 
které nepatří do prioritních skupin).

2) Očkování proti infekčním onemocněním, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního 
pojištění, velmi často dosud prováděla i očkovací centra, která nemají uzavřenu smlouvu 
se zdravotními pojišťovnami, tedy na komerční bázi. V případě masivního očkování 
proti onemocnění COVID-19 je nicméně žádoucí, aby i ona, pokud splní veškeré podmínky 
podle Metodického pokynu a krajským koordinátorem očkování bude rozhodnuto o jejich 
zařazení do sítě očkovacích míst, mohla provádět očkování a provedené zdravotní výkony 
následně dostala řádně uhrazené. Za standardních podmínek by bylo pro úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění nezbytné provedení výběrového řízení před uzavřením smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami (viz § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb.). Při dodržení všech lhůt 
by doba do uzavření smlouvy, a tím i zahájení očkování, činila cca 2 měsíce. Tato očkovací 
místa je přitom žádoucí využít především v již probíhající fázi očkovací kampaně. Za tím 
účelem se mimořádným opatřením stanoví povinnost zdravotních pojišťoven hradit 
nesmluvním očkovacím místům očkování stejným způsobem jako smluvním poskytovatelům 
zdravotních služeb. Bez tohoto opatření by nesmluvní očkovací centra nemohla (nebyla 
ochotna) očkování provádět, což by vedlo k významnému snížení kapacit a prodloužení 
procesu očkování proti onemocnění COVID-19.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135011574-25785
210113190351, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Z ajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokum entu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum  vyhotovení doložky:

13.1.2021

Jm éno, příjm ení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokum entu provedla:

Eva Sadílková

135011574-25785-210113190351

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky
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Certifikát a jw ra  podpisu :

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 13. ledna 2021 

Č .j.:M ZD R  1596/2021-1/MIN/KAN

MZDRX01DYWKQ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 
69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým pokynem 
pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo, velkokapacitní 
očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel“), se s účinností od 14. ledna 
2021 od 00:00 hod. nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv příjmu a výdeji očkovací 
látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli zdravotních služeb, 
Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím podle nastaveného systému elektronického 
hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz1 a jejího modulu „Logistika 
materiálu“ informace o počtu lahviček:

a) vydané očkovací látky,
b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli 

zdravotních služeb,
c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa, 

velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje poskytovat 
podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv změně stavu 
množství materiálu spojeného s očkováním proti onemocnění COVID-19 Národnímu 
dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) 
a jejího modulu „Logistika materiálu“ informace o aktuálním množství materiálu na skladech, 
a to:

a) počtu lahviček očkovací látky,
b) počtu jehel,
c) počtu injekčních stříkaček,
d) objemu fýziologického roztoku (10 ml/více).
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I II .

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje podle 
nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň jednou denně, poskytovat 
Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App 
(https://cfa.uzis.cz) informace v rozsahu definovaném v aplikaci Covid Forms App a jejího 
modulu „Očkovací místo“ a položky „Záznam -  očkovací místo“.

IV.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje neprodleně 
aktualizovat údaje definované v aplikaci Covid Form Apps (https://cfa.uzis.cz) a jejího 
modulu „Očkovací místo“ a položky „Očkovací místa“.

V.

Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství, se 
s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální rezervační systém 
jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění COVID-19 
pro rezervaci individuálních zájemců o očkování.

VI.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje postupovat 
při očkování proti onemocnění COVID-19 podle Očkovacího plánu vydaného Ministerstvem 
zdravotnictví ČR.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho 
odvolání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení síření 
onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České 
republiky.

Pro zajištění efektivního procesu očkování je potřeba, aby subjekt zajišťující očkování proti 
COVID-19 poskytoval data o distribuci očkovacích látek na jeho sklad, využití očkovacích 
látek a výdej očkovacích látek jinému poskytovateli zdravotních služeb. Zároveň je potřeba 
řídit logistický proces komplementárního materiálu v případě jeho nedostatku na trhu. nemoci

Je nezbytně nutné, aby všechny typy očkovacích míst využívaly jednotný Centrální 
rezervační systém (CRS), a aby dále byla formálně ukotvena prioritizace zájemců 
o očkování. CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 
písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti 
veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami. Zájemci o očkování budou 
informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování 
osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.
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Všichni poskytovatelé zdravotních služeb provádějící očkování proti onemocnění COVID-19 
přitom postupují podle mimořádného opatření č.j. MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN, kdy údaje 
o provedeném očkování bezodkladně zaznamenávají do Informačního systému infekčních 
nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19. Záznam se provede po přihlášení na stránce 
rezortních zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

ministr zdravotnictví

Str. 3 z 3

https://ereg.ksrzis.cz/


Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135011505-25785
210113190116, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Z ajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokum entu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum  vyhotovení doložky:

13.1.2021

Jm éno, příjm ení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokum entu provedla:

Eva Sadílková

135011505-25785-210113190116

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky

