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Informace ke zřízení očkovacích míst
Vážení,
v souladu se Strategií očkování proti onemocnění COVID-19 v České republice a ve smyslu
Metodického pokynu pro očkovací kampaň Vám níže předávám informace a legislativní
požadavky na provoz očkovacích center a dovoluji si Vám touto cestou sdělit následující:
Síť očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb:
Dle schváleného metodického pokynu pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví bude
očkování zajištovat následující síť poskytovatelů zdr. služeb:
1.
2.
3.
4.
5.

Distribuční očkovací místo (DOČM)
Velkokapacitní očkovací místo (VOČM)
Očkovací místo (OČM)
Mobilní očkovací tým (mobilní OČT)
Ordinace VPL a PLDD

Bližší požadavky na síť očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb určuje Organizační
opatření VZP č. 57/2020 a pravidla vykazování nových zdravotních výkonů určených pro
očkování proti onemocnění COVID-19 stanovuje Organizační opatření VZP ČR č. 56/2020.
Legislativní požadavky na provoz očkovacího místa:
Očkovací místo může provozovat poskytovatel zdravotních služeb, který získal oprávnění
k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák. č. 372/2011 Sb.“).
Poskytovatel může umístit očkovací centrum v místě poskytování zdravotních služeb, nad rámec
své běžné ordinační doby, nebo na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb
uvedená platném v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
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V případě, že poskytovatel zdr. služeb bude provozovat očkovací místo na jiné adrese, než je
adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
musí poskytovatel získat povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
(§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.). Poskytovatel zdr. služeb podává žádost k Magistrátu hlavního
města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu. K žádosti doloží Závazné stanovisko
příslušné krajské hygienické stanice a kopii provozního řádu! Doba, na kterou má být povolení
uděleno, je max. 1 kalendářní rok.
Registrace očkovacího místa:
Každé očkovací centrum musí být registrované v aplikaci COVID FORMS APP (dále jen
„CFA“). Registrace očkovacího místa do aplikace CFA probíhá elektronickou formou, a to
zasláním registračního formuláře (viz příloha) na e–mailovou adresu dispecinkocko@mzcr.cz.
Registrace do evidence Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) je zahájena až
v okamžiku, kdy očkovací místo má udělené oprávnění od Magistrátu hl. m. Prahy a má schválený
provozní řád od místně příslušné KHS. Tuto skutečnost očkovací místo dokládá čestným
prohlášením.
Poskytovatel zdr. služeb má povinnost informovat krajského koordinátora očkování na e-mail:
reditel@prahamp.cz a odbor zdravotnictví MHMP na e-mail: marika.spanihelova@praha.eu,
že bude provozovat očkovací centrum. Registrace do CFA se provádí pouze u DOČM, VOČM,
OČM a mobilního OČT.
Na základě informací uvedených v registračním formuláři dojde k:
- založení profilu očkovacího místa 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
materiálně technického zabezpečení (uvedenému ve formuláři).
- oslovení IT pracovníka (uvedeného ve formuláři) k povinnému napojení do Centrálního
rezervačního systému (povinnost dle Mimořádného opatření MZ!)
Ordinace VLP a PLDD nežádají o registraci do aplikace Covid Forms App a nepoužívají
Centrální rezervační systém. Objednávání pojištěnců realizuje ordinace VPL a PLDD samostatně,
podle zavedených zvyklostí. VPL a PLDD je povinen zapsat do očkovacího modulu ISIN
provedené očkování a vydat certifikát o provedeném očkování. Ordinace VLP a PLDD budou
objednávat očkovací látky přímo u distributora.
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 prostřednictvím pověřené osoby s přístupy do CFA má povinnost podle
mimořádného opatření hlásit:
-
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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.
Očkovací místo musí plnit všechna mimořádná opatření MZ ČR a pokyny Ministerstva
zdravotnictví či krajského koordinátora očkování.
Logistické zabezpečení očkovacích látek:
Očkovací látky Comirnaty (společnost Pfizer) jsou distribuovány výrobcem do předem
stanovených DOČM, počet DOČM je neměnný. Hl. m. Praha nezřizuje žádného z poskytovatelů
zdr. služeb, který má v současné době statut „DOČM“. Jedná se o přímo řízené organizace
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany a kompetence Magistrátu hl. m. Prahy, jako
krajského úřadu, jsou směrem k těmto poskytovatelům do jisté míry determinovány a z těchto
důvodů nelze zaručit další redistribuci očkovací látky Comirnaty do OČM
a VOČM.
Prozatím nejsou na území hl. m. Prahy dostupné očkovací látky od společnosti Moderna,
AstraZeneca, CureVac a Johnson & Johnson.
Dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň bude distribuce těchto očkovacích látek probíhat
prostřednictvím distributorů, kteří budou vybráni zdravotními pojišťovnami v rámci vyhlášených
veřejných zakázek. Distributor rozveze očkovací látky do svých skladů v rámci ČR, aby mohl
jednotlivá OČM zásobovat na základě objednávek (klasický distribuční řetězec léčiv). Zatím
nejsou známy žádné bližší informace o dodávkách těchto vakcín.
V případě, že poskytovatel zdr. služeb bude provozovat OČM nebo VOČM, nevzniká pro něj
automatický nárok na očkovací látky! Vše se bude odvíjet od aktuální dostupnosti a množství
očkovacích látek, které budou na území hl. m. Prahy k dispozici.

Mgr. Martin Ježek
ředitel odboru zdravotnictví
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1 registrační formulář pro CFA
Příloha č. 2 PowerPoint prezentace – proces registrace OČM
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