
Záznam z jednání MZ, krajů a SPL – 

očkování – ze dne 19.3.2021 
 21.3.2021  

Dovolil jsem si zpracovat záznam z pátečního jednání na téma očkování, jsem dosti 
zvědav, zda a jak se promítne v praxi, no tož uvidíme… 

Jakub Uher 

 Účastnící : 

za MZ hlavní koordinátorka Baťhová, plk.Šnajdárek 

koordináoři očkování krajů, krajští koordinátoři SPL 

za SPL Šonka, Uher 

VZP Šmehlík, SZP Knorová 

I.Očkování seniorů u PL 

Stav : Stát má prioritu naočkovat rychle alespoň pacienty 80+, ovšem v očkovacích 
centrech již téměř žádní nejsou registrováni, naopak u praktických lékařů je jich 
registrováno cca.60.000, pacientů starších 70+ je rovněž u praktických lékařů 
podstatně více než v OC. Kraje mají očkovací látky, ale nemají seniory, praktici mají 
seniory, ale nemají očkovací látky. 

Ministerstvo tedy uložilo krajům, aby poskytly praktickým lékařům očkovací 
látky, a to i další kromě Astry-Zenecy (té nyní je a v nejbližší době bude 
nedostatek). Je možné dělit balení tak, aby kraj distribuoval do ordinací praktiků i 
částečné balení, několik ampulí.. 

Jednání probíhalo tak, že za každý kraj se k tomuto úkolu a spolupráci vyjádřil 
nejprve koordinátor kraje a následně koordinátor za SPL. Formát byl zvolen poměrně 
šťastně, neboť všichni účastníci viděli, že to, co pro jeden kraj obrovský problém, v 
jiném kraji již dlouhodobě funguje zcela bez problémů. 

Výsledek (odsouhlasený všemi kraji, nevyjádřili se pouze koordinátoři za 
jihočeský a ústecký kraj, kteří nebyli přítomni, ale ministerstvo přislíbilo, že to 
s nimi dohodne separátně napřímo). 

– kraje v nejbližší době dají k dispozici praktikům i další očkovací látky (kromě 
A-Z), tak aby bylo možné naočkovat minimálně všechny jimi registrované 
pacienty 80+ 

– vzhledem k tomu, že jde o redistribuci lékárnami, není problém balení dělit 

– kraje zajistí dodání očkovacích látek přímo do ordinací praktických lékařů 
(tedy jejich rozvoz, dle pravidel stanovených MZ), varianta vyzvedávání lékaři 
v lékárnách není dle SPL a ani podle ministerstva vhodná (diskutovány 
technické a právní aspekty) 



– krajští koordinátoři, tak jako doposud budou spolupracovat s koordinátory 
SPL na určení ordinací, které mají vakcíny dostat (na základě podkladů o 
počtech registrovaných seniorů – aktuálně jde především o 80+ pacientů v 
ISIN) 

II.Neúčelné zřizování stále nových očkovacích míst některými kraji – plus 
excesy v některých krajích 

SPL upozornilo na to, že některé kraje postupují dosti nelogicky v tom, že na jedné 
straně zřizují stále nová očkovací místa v menších obcích (pro které je často obtížné 
zajistit personál a konečně i pacienty) a na straně druhé, odmítají praktickým lékařům 
poskytnout očkovací látky pro pacienty – a to v těch samých lokalitách. V poslední 
době jde zejména o pardubický kraj. Ministerstvo informovalo o tom, že s kraji, 
kterých se toto týká, napřímo jedná i na téma – (ne) účelné zřizování očkovacích 
míst. 

SPL znovu upozornilo na akce v některých krajích, např. ústecký, kde došlo 
k očkování osob mimo priority a tím namísto aby očkováni byli senioři i nad 80 let se 
relativně velké množství vakcín aplikovalo jiným osobám. Ministerstvo nadále má 
zájem o informace o těchto excesech a přislíbilo jejich řešení. 

III. Očkování chronických pacientů v očkovacích centrech 

Ministerstvo informovalo o svém rozhodnutí, které se bude v nejbližších dnech 
realizovat – tj. ambulantní specialisté budou mít možnost u příslušných skupin 
chroniků (dle metodiky MZ) pacientům vydat potvrzení o tom, že jsou chronicky 
nemocní a mají tedy nárok na přednostní očkování. Na základě tohoto potvrzení 
budou moci být očkování v očkovacích centrech. 

Dle názoru SPL by bylo účelnější dát i pro tyto pacienty očkovací látky praktickým 
lékařům a očkovat chronické pacienty u nich (a poukázalo na možné problémy, které 
zvolená varianta může přinést), nicméně nezbývá nic jiného, než vzít toto rozhodnutí 
ministerstva na vědomí. 

Potvrzeno bylo to, že toto potvrzení (včetně jakéhosi kódu) mohou pacientů 
vydávat pouze ambulantní specialisté, praktičtí lékaři tak činit nemohou. 

Dále potvrzeno, že pokud bude mít praktický lékař očkovací látku, tak může očkovat i 
chronické pacienty přímo. 

IV.Výhled duben 

Zdravotní pojišťovny sdělily, že další dodávky vakcín – zejména 
Johnson&Johnson   (předpoklad kolem 15.dubna) by měly být již distribuovány 
standardní cestou – tj. distributorem (pro Johnson bude distributorem společnost 
Avenier) přímo do ordinací praktických lékařů. 

V.Závěr 

Dohodnuto, že koncem příštího týdne proběhne jednání mezi SPL a MZ, za účasti 
zástupců zdravotních pojišťoven, kde se vyhodnotí výsledky a postup v jednotlivých 
krajích – zejména naplnění bodu I tohoto záznamu. 

 Zaznamenal Jakub Uher 


