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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.

S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb 
provádějícím očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném 
očkování bezodkladně zaznamenali 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/.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením 
SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice a vzhledem k zahájení očkování proti 
onemocnění COVID-19 počínaje ode dne 27. prosince 2020.

Pro monitorování průběhu epidemie a vyhodnocování přijatých mimořádných opatření je 
pro stát nezbytné centrálně evidovat informaci o rozsahu provedeného očkování. Stejně tak je 
pro orgány ochrany veřejného zdraví nezbytné mít informaci o provedeném očkování.
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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, včetně cílení dalších 
opatření v závislosti na vývoji epidemie.

f Vr\
§ l »

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
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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 134533214-316335-
201221165808, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
21.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová

134533214-316335-201221165808

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