Dodatek 5 k Příloze 1

Požadavky na očkovací místo

1. Definice očkovacího místa
Typy očkovacích míst podle plánu očkování
Příloha č. 1 plánu očkování definuje základní typy očkovacích míst:
1.
2.
3.
4.

Distribuční očkovací místo (DOČM)
Velkokapacitní očkovací místo (VOČM)
Očkovací místo (OČM)
Mobilní očkovací tým (mobilní OČT)

Dále Příloha č. 1 plánu očkování určuje, že očkování mohou provádět
1. Ordinace VPL a PLDD
2. Ostatní soukromí poskytovatelé zdravotních služeb a jimi zřízená očkovací místa
Síť očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb
Organizační opatření VZP č. 57/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS CoV 2 ustanovuje síť očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb, a to:
1) očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu
2) očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu
3) poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro děti
a dorost (odb. 002)
4) poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče
5) nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb z důvodu zvýšení dostupnosti očkování proti
onemocnění COVID-19
Dále Organizační opatření VZP č. 56/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS CoV 2 ustanovuje pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19
poskytovatelům zdravotních služeb v síti očkovacích míst vykazovat níže uvedené nové VZP výkony
dle použité očkovací látky:
• 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER
• 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
• 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
• 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON
• 99934 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - CUREVAC
Všechny typy očkovacích míst musí pro získání dané odborností musí splňovat požadavky dle
Organizační opatření VZP č. 57/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS CoV 2.

2. Legislativní požadavky provozu
Očkovací místo musí být zdravotnickým zařízením, pak může provádět očkování i mimo ZZ dle §11a
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. K udělení oprávnění je potřeba získat schválení
provozního řádu od místně příslušné krajské hygienické stanice. Toto povolení registrujícího úřadu
povolení se vydává na 1 rok.
Není-li očkovací místo součástí poskytovatele zdravotních služeb, musí získat oprávnění k
poskytování zdravotních služeb nebo získat povolení udělené krajským úřadem pro poskytování
preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a
kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012 Sb. definuje potřebné vybavení očkovacího místa. Dále
se jedná o vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů.
Očkovací místo musí plnit všechna mimořádná opatření MZ ČR a pokyny Ministerstva zdravotnictví či
krajského koordinátora očkování.

3. Registrace očkovacího místa
Registrace očkovacího místa do evidence MZ ČR probíhá elektronickou formou, a to zasláním
registračního formuláře (dodatek č. 6) na mailovou adresu dispecinkocko@mzcr.cz. Registrace do
evidence MZ ČR je zahájena až v okamžiku, kdy očkovací místo má udělené oprávnění od krajského
úřadu a schválen provozní řád od místně příslušné KHS. Tuto skutečnost očkovací místo dokládá
čestným prohlášením a registraci do evidence MZ ČR dává na vědomí svému krajskému koordinátorovi
očkování. Registrace do evidence MZ ČR se provádí pouze u DOČM, VOČM, OČM a mobilní OČT.
Na základě informací uvedených v registračním formuláři dojde k:
- založení profilu očkovacího místa do Covid Forms App (CFA), kde očkovacímu místu bude
přidělen jedinečný kód a k profilu bude přiřazen uživatel, jemuž budou zaslány přístupové údaje
do aplikace;
- registraci do logistické sekce CFA a přidělení přístupových údajů pracovníkovi MTZ
(uvedenému ve formuláři). Povinnost pracovníka MTZ využívat CFA definuje Příloha 2 a její
dodatky;
- oslovení IT pracovníka (uvedeného ve formuláři) k povinnému napojení do Centrálního
rezervačního systému (povinnost dle Mimořádného opatření MZ, dodatek č. 7).

4. Pravidelná hlášení
Očkovací místo má povinnost podle mimořádného opatření č.j. MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN
bezodkladně zaznamenávat údaje o provedeném očkování 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/.
Očkovací místo prostřednictví pověřené osoby s přístupy do CFA má povinnost podle mimořádného
opatření hlásit:
-

Příjem/výdej očkovací látky na sklad;
Změnu stavu materiálu (očkovací látky a komplementárního materiálu);
Záznamy o počtu provedených očkování za každý den provozu;

-

a provádět změny údajů o sobě samém.

Údaje vedené v CFA jsou automatickými procesy předávány do dalších systémů Chytré karantény a je
nezbytně nutné, aby byly v aplikaci vedeny v aktualizované formě.

