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Shrnutí
Ministerstvo zdraví Spolkové republiky Německo vydalo nařízení (v našem smyslu vyhlášku),
kterou se upravuje postup vakcinace na celém spolkovém území. Nařízení určuje s velkou
přesností, které osoby jsou ve které vakcinační skupině, podle stanovených priorit.
Od prioritizace stanovené právním předpisem není možno se odchýlit. Údaje určující prioritizaci
každé osoby je třeba uchovat.
Je rovněž stanoveno, že i druhá dávka se musí dát dříve osobám, které mají vyšší prioritu, než
jako první dávka osobám s nižší prioritou.
Nařízení stanoví možnost zemí smluvně zajistit některé činnosti nutné pro vakcinaci. Nařízení
stanoví celostátní systém objednávek na vakcinaci.
Dále upravuje finanční účast soukromých pojišťoven na úhradě vakcinace a zásady úhrady
za provoz vakcinačních center.
Práce obsahuje překlad originálního předpisu, tak jak v současnosti platí, tedy v posledním znění.
(Velmi malé části výhradně technického rázu přeloženy nejsou.)
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Nařízení Spolkového ministerstva zdraví o nároku na očkování proti koronaviru SARS-CoV-21
(Nařízení o očkování proti koronaviru - CoronaImpfV)
Na základě § 20i odst. 3 věta 2 čísla 1 písm. a) a čísla 2 věty 3, 7 a 8, jakož i 10 až 11 páté knihy
sociálního zákoníku - zákonného zdravotního pojištění - (článek 1 zákona ze dne 20. prosince 1988,
BGBl. I S. 2477, 2482), ve znění článku 4 číslo 1 zákona ze dne 18. listopadu 2020 (BGBl. I S. 2397)
a na základě § 5 odst. 2 věty 1 číslo 4 písm. c a f zákona o ochraně před infekcemi (článek 1 zákona
ze dne 20. července 2000, BGBl. I S. 1045), který byl naposledy změněn článkem 1 číslo 4 zákona
ze dne 18. listopadu 2020 (BGBl. I S. 2397), nařizuje Spolkové ministerstvo pro zdraví v součinnosti
se Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a energie, po slyšení vrcholové asociace zdravotních
pojišťoven, jednoty pojistných lékařů, Stálé komise pro vakcinaci při Institutu Roberta Kocha a
asociace soukromého zdravotního pojištění:

§ 1 Nárok
(1) Osoby podle věty 2 mají nárok na ochranné očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 v rámci
dostupnosti vakcín. Osoby, které mají nárok podle věty 1, jsou:
1. Osoby pojištěné zákonným nebo soukromým zdravotním pojištěním ve Spolkové republice
Německo,
2. Osoby, které mají místo pobytu nebo obvyklé bydliště ve Spolkové republice Německo,
3. Osoby, které jsou ošetřovány nebo zaměstnány v instituci ve Spolkové republice Německo
uvedené v §§ 2 až 4,
4. Osoby pracující na smlouvu v instituci podle §§ 2 až 4, pracující v zahraničí.
(2) Země a Spolek použijí stávající vakcínu takovým způsobem, aby ti, kteří mají nárok, dostali
vakcínu v následujícím pořadí:
1. příjemci podle § 2,
2. příjemci podle § 3,
3. příjemci podle § 4 a
4. všichni ostatní příjemci podle odstavce 1.
Ve skupinách příjemců jmenovaných ve větě 1 je možno na základě dostupných znalostí podle
aktuálního doporučení Stálé očkovací komise při Institutu Roberta Kocha a epidemiologické
situace na místě upřednostnit určité příjemce.
(3) Nárok podle odstavce 1 věty 1 zahrnuje poučení osoby, která má být očkována, vyšetření
sloužící k vyloučení akutních onemocnění nebo alergií, podání vakcíny, pozorování následné fáze
bezprostředně po podání vakcíny a nezbytný lékařský zásah v případě reakcí na očkování.
Poučení osoby zahrnuje:
1. informace o použití vakcíny
2. zjištění anamnézy (…) a dotazování na existenci možné kontraindikace
3. zjištění současného zdravotního stavu k vyloučení akutního onemocnění nebo alergie,
4. poukázání na možné nežádoucí účinky a komplikace,
5. informace o trvání ochranného účinku očkování,
6. informace o přeočkování,
7. doporučení, co dělat po očkování.
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Součástí nároku podle odstavce 1 je i vystavení očkovací dokumentace podle § 22 zákona
o ochraně před infekcemi. Osobou odpovědnou za očkování ve smyslu § 22 odst. 2 věta 1 číslo 4
zákona o ochraně před infekcemi je očkovací středisko podle § 6 odst. 1 věty 1.

§ 2 Očkování s nejvyšší prioritou
Následující lidé mají nárok na očkování s nejvyšší prioritou:
1. Osoby, které dosáhly věku 80 let,
2. Osoby ve stacionárních zařízeních určených pro léčbu nebo péči o seniory nebo o osoby,
které potřebují ošetřovatelskou péči,
3. Osoby, které se v rámci ambulantní služby pravidelně starají o seniory nebo o osoby
vyžadující ošetřovatelskou péči,
4. Osoby, které pracují v rámci zdravotnických zařízení s velmi vysokým rizikem koronaviru
SARS-CoV-2, zejména na jednotkách intenzivní péče, v pohotovostních a záchranných
službách, v zařízeních poskytujících ambulantní paliativní péči, ve vakcinačních centrech podle
§ 6 odst. 1 věty 1, v zařízeních, kde je relevantní infekce koronavirem SARS-CoV-2 vzhledem
k činnostem vytvářejícím aerosol,
5. Osoby, které pravidelně ošetřují nebo pečují o osoby ve zdravotnických zařízeních, kde
existuje velmi vysoké riziko vážného nebo smrtelného průběhu nemoci po infikování
koronavirem SARS-CoV-2, zejména v onkologii nebo transplantační medicíně.

§ 3 Očkování s vysokou prioritou
Následující osoby mají nárok na očkování s vysokou prioritou:
1. Osoby, které dosáhly věku 70 let,
2. Osoby, u nichž existuje velmi vysoké nebo vysoké riziko závažného nebo smrtelného
průběhu po infikování koronavirem SARS-CoV-2:
a) lidé s trizomií 21,
b) lidé s demencí nebo s mentálním postižením,
c) lidé po transplantaci orgánů,
3. Blízké kontaktní osoby
a) osob, které jsou určeny zákonnými zástupci osob vyžadujících ošetřovatelskou péči
podle § 2 č. 1 a podle č. 1 a 2, nebo touto osobou
b) těhotných, které jsou určeny těhotnými nebo jejich zákonným zástupcem,
4. Osoby pracující ve stacionárních zařízeních pro léčbu nebo péči o mentálně postižené, nebo
jsou činné v rámci služeb ambulantní péče pro tyto osoby,
5. Osoby pracující v rámci zdravotnických zařízení s vysokým nebo zvýšeným rizikem
na koronavirus SARS-CoV-2, zejména lékaři a další zaměstnanci s pravidelným přímým
kontaktem s pacientem, zaměstnanci zařízení pro darování krve a plazmy a v testovacích
centrech SARS-CoV-2,
6. Policisté a pořádkové síly, kteří při své práci zajišťují zejména veřejný pořádek, zejména
pokud jsou během demonstrací vystaveni vysokému riziku infekce,
7. Osoby pracující ve veřejném zdravotnictví na obzvláště důležitém postavení pro řízení a
udržování infrastruktury,
8. Osoby činné nebo v péči v zařízeních podle s § 36 odst. 1 číslo 3 nebo 4 zákona o ochraně
před infekcemi.
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§ 4 Očkování se zvýšenou prioritou
Následující osoby mají nárok na očkování se zvýšenou prioritou:
1. Osoby, které dosáhly věku 60 let,
2. Osoby, u nichž existuje zvýšené riziko závažných nebo smrtelných onemocnění po infekci
koronavirem SARS-CoV-2:
a) Osoby s obezitou (lidé s indexem tělesné hmotnosti nad 30),
b) osoby s chronickým onemocněním ledvin,
c) osoby s chronickým onemocněním jater,
d) osoby s imunodeficiencí nebo infekcí HIV2,
e) osoby s diabetes mellitus,
f) osoby se srdečním selháním, arytmií, fibrilací síní, onemocněním věnčitých tepen nebo
arteriální hypertenze,
g) osoby s cerebrovaskulárními chorobami nebo mrtvicí,
h) osoby s rakovinou,
i) osoby s CHOPN nebo bronchiálním astmatem,
j) osoby s autoimunitními chorobami nebo revmatickými chorobami,
3. osoby, které pracují na zvláště důležitých pozicích ve státních institucích, zejména v
ústavních orgánech, ve vládách a správách, v ozbrojených silách, na policii, v celních úřadech,
v hasičských útvarech a útvarech pro zvládání katastrof včetně technické pomoci, v soudnictví,
4. osoby, které pracují na zvláště důležitých pozicích v jiných institucích a společnostech
v kritické infrastruktuře, zejména v lékárenství, farmaceutickém průmyslu, potravinářském
oboru, zásobování vodou a energií, při likvidaci a nakládání s odpadními vodami, v dopravě a
přepravě, jakož i v informačních technologiích a telekomunikacích,
5. osoby, které pracují ve zdravotnických zařízeních s nízkým rizikem nakažení koronavirem
SARS-CoV-2, zejména v laboratořích, a zaměstnanci, kteří se nestýkají s pacienty s podezřením
na infekční choroby,
6. osoby, které pracují v odvětví maloobchodu s potravinami,
7. osoby, které pracují jako pedagogové nebo učitelé,
8. osoby se ztíženými pracovními nebo životními podmínkami.

§ 5 Přeočkování
§§ 2 až 4 se odpovídajícím způsobem vztahují na přeočkování nebo další očkování požadovaná
pro kompletní vakcinační plán (……) Dokončení očkovací série pro osoby, které již byly očkovány,
má přednost před novým očkováním.

§ 6 Výkon očkování
(1) Výkony podle § 1 odst. 1 jsou poskytovány ve vakcinačních centrech a v mobilních týmech
přidružených k vakcinačním centrům. Vakcinační centra jsou zřizována a provozována zeměmi
nebo jejich jménem. Spolek může provádět ochranné očkování ve vlastních očkovacích centrech,
pro spolkové zaměstnance, zejména pro osoby, které pracují na relevantních pozicích.
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(2) Nejvyšší úřady zemí a jimi určená místa stanoví v rámci své pravomoci podrobnosti provedení
očkování. (…) Spolkové ministerstvo pro zdraví upravuje podrobnosti o provádění očkování
pro spolkové zaměstnance.
(3) Příslušná místa mohou regulovat organizaci a provoz očkovacích středisek, včetně mobilních
týmů, spolupracovat s asociacemi zdravotního pojištění a dalšími vhodnými třetími stranami a
uzavírat o tom dohody; vhodné třetí strany v rámci organizace mobilních zařízení mohou být
zejména nemocnice a firemní lékaři. Asociace zdravotního pojištění se budou, pokud se tak stát
rozhodne, podílet se na zřízení, organizaci a provozu vakcinačních center nebo na organizaci týmů
mobilního očkování; to se nevztahuje na určování a organizaci termínů očkování.
(4) Jako doklad o nároku na očkování v rámci priorit podle § 1 odst. 2 jsou osoby povinny před
očkováním očkovacímu centru nebo mobilnímu očkovacímu týmu předložit následující:
1. občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií, který obsahuje místo pobytu nebo
obvyklé bydliště; to se nevztahuje na osoby, které pracují nebo jsou ošetřovány v jedné z
institucí uvedených v §§ 2 až 4,
2. pro osoby, které pracují nebo jsou ošetřovány v jedné z institucí uvedených v §§ 2 až 4,
potvrzení příslušného zařízení,
3. pro osoby uvedené v § 3 č. 2 a § 4 č. 2, (…) lékařské potvrzení o přítomnosti této nemoci,
4. pro blízké kontaktní osoby podle § 3 č. 3 potvrzení položek uvedených v § 3 č. 3 písmena a)
a b) od příslušné osoby nebo jejího právního zástupce,
(5) Osoby uvedené v § 3 č. 2 a § 4 č. 2 mají nárok na vystavení lékařského potvrzení. Součástí
nároku podle věty 1 je rovněž očkovací kód. Lékařské praxe jsou oprávněny k vydávání potvrzení
podle odst. 4 č. 3. Pokud je příjemce osobně lékaři znám na základě předchozí léčby, lze potvrzení
vyžádat také telefonicky a může být zasláno poštou.

§ 7 Monitoring očkování (Impfsurveillance)
(1) Vakcinační střediska a jejich mobilní očkovací týmy jsou povinny denně odeslat podle § 13 odst.
5 věta 1 zákona na ochranu před infekcemi následující informace Institutu Roberta Kocha:
1. pseudonym pacienta,
2. měsíc a rok narození,
3. pohlaví,
4. pětimístné PSČ a okres osoby, která je očkována,
5. identifikační číslo a okres očkovacího centra,
6. datum očkování,
7. zahájení nebo ukončení série očkování (první dávka a přeočkování),
8. číslo dokumentace specifické pro vakcínu (vakcína nebo obchodní název),
9. číslo šarže,
10. základ pro stanovení priority podle §§ 2 až 4.
(2) Pro datový přenos podle odst. 1 se musí použít Ohlašovací a informační systém podle § 14
zákona o ochraně před infekcemi. Institut Roberta Kocha oznámí podle § 13 odst. 5 věty 2 zákona
o ochraně před infekcemi technické údaje (…) stejně jako údaje pro vytvoření pseudonymu
pacienta podle odst. 1.
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(3) Údaje shromážděné na základě odst. 1 smí Institut Roberta Kocha použít pouze pro účely
stanovení nároku na očkování a pro očkovací účinky, dále Institut Paula Ehrlicha pro účely dohledu
nad bezpečností očkovacích látek. Institut Roberta Kocha dá údaje k dispozici Institutu Paula
Ehrlicha.

§ 8 Určení termínů
(1) Spolková asociace lékařů zdravotního pojištění vyvine a bude provozovat standardizovaný
modul za účelem telefonického a digitálního sjednávání termínů ve vakcinačních centrech, který
se dá k dispozici zemím, aby zajistily organizaci termínů pro očkování. Pro spolkově jednotné
telefonní číslo se použije za účelem danění volání do call center anebo k hovorům se třetími
stranami pověřenými zeměmi za účelem sjednání termínů ustanovení § 75 odst. 1a věta 2 první
polovina věty Páté knihy sociálního zákoníku. Spolková asociace lékařů zdravotního pojištění a jimi
pověřené organizace jsou oprávněny, za účely podle věty 1, zpracovat osobní údaje osob
poptávajících termíny a zprostředkovat je call centrům a vakcinačním centrům.
(2) Nezbytné náklady vynaložené Spolkovou asociací lékařů zdravotního pojištění pro vývoj a
provozování modulu podle odst. 1 věty 1, včetně používání celostátního jednotného telefonního
čísla podle odstavce 1 věty 2, jsou hrazeny z pokladní rezervy Zdravotního fondu.
(3) Spolková asociace lékařů zdravotního pojištění je povinna pro účely náhrady podle odst. 2
účetní doklady uložit nebo ponechat beze změny do 31. 12. 2024.

§ 9 Náhrada za vydání osvědčení a kódu pro určení termínu
(1) Odměna lékařské praxe za výkon podle § 6 odst. 4 číslo 3 ve spojení s odstavcem 5 je paušální
sazba 5 eur plus 90 centů, pokud je lékařské potvrzení zasláno poštou.
(2) Lékařská praxe počítá výkon podle odstavce 1 čtvrtletně nebo měsíčně (….).
(3) Lékařské praxe a sdružení lékařů zdravotního pojištění jsou povinny dokumentovat jimi
prováděné výkony podle § 6 odst. 4 č. 3, a v souvislosti s odstavcem 5 pro zdokumentování podle
odstavce 2 uložit nebo ponechat dokumenty beze změny do 31. 12. 2024.

§ 10 Částečné financování nákladů vakcinačních center
(1) Nezbytné náklady na stavbu, údržbu od 15. prosince 2020 a pokračující provoz vakcinačních
center středisek, včetně mobilních týmů, které byly zřízeny zeměmi nebo jejich jménem,
na základě opatření podle odst. 2 až 4, budou hrazeny ze 46,5 % výsledné částky z pokladní rezervy
Zdravotního fondu, z 3,5 % ze soukromých nemocničních pojišťoven. Vakcinační centra včetně
mobilních týmů musí být organizována úsporně, zejména se zřetelem na personál a vybavení,
použité prostory i dobu trvání provozu.
(2) Nezbytnými náklady podle odstavce 1 věty 1 jsou personální a věcné náklady na zřízení,
vybavení od 15. prosince 2020 a provoz vakcinačního centra včetně mobilních týmů. To zahrnuje
také náklady pro určení termínů prostřednictvím zemí nebo pověřeného call centra.
(3) Z úhrady jsou vyloučeny:
1. Náklady personálu Spolku, zemí, vedoucích úřadů a obcí včetně veřejné zdravotnické
služby, s výjimkou personálu správy zemí a obcí, pokud pracují ve vakcinačních centrech,
2. náklady zdravotnických zařízení na očkování vlastních zaměstnanců,
3. náklady na vakcíny vydané Spolkem a jejich dodání centrům určeným zeměmi a náklady
na další transport,
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4. náklady na odlišný management pozvánek,
5. náklady na očkovací nástroje a příslušenství,
6. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí Bundeswehru a
7. další náklady, pokud jsou již uhrazeny nebo hrazeny podle zákona.
(4) Poskytovatelé výkonů podle § 6 odst. 1 jsou povinni úhrady podle odst. 1 věty první
dokumentovat a uložit nebo ponechat beze změny do 31. 12. 2024.

§ 11 Postup pro výplatu z pokladní rezervy Zdravotního fondu (….)
§ 12 Postup při platbě soukromou zdravotní pojišťovnou
(1) Každá země zasílá následující údaje Asociaci soukromých pojistných společností, měsíčně nebo
čtvrtletně. (….)

§ 13 Odůvodnění
Toto nařízení se vydává zejména na základě infektologických poznatků, které jsou k dispozici,
na základě aktuálních doporučení Stálé komise pro očkování Institutu Roberta Kocha a situace
v zásobování vakcínami, což je neustále vyhodnocováno.

Vybraná témata č. 01/2021
Anotace/Annotation
Prioritizace osob pro očkování v Německu - nařízení o očkování proti koronaviru
Studie popisuje prioritizaci očkování v Německu. Nejvyšší prioritu podle nařízení mají
pro očkování proti koronaviru:
1. Osoby, které dosáhly věku 80 let,
2. Osoby ve stacionárních zařízeních určených pro seniory
3. Osoby, které se starají o seniory nebo o osoby vyžadující ošetřovatelskou péči,
4. Osoby, které pracují v rámci zdravotnických zařízení s velmi vysokým rizikem,
5. Osoby, které ošetřují osoby, kde existuje velmi vysoké riziko.
Covid-19, očkování, priorita, očkovací centrum, mobilní tým, koronavirus
Prioritization of persons for vaccination in Germany
Paper is describing priorities of vaccination of persons in Germany. The highest priority have:
1. Persons who have reached the age of 80
2. Persons in facilities intended for the treatment of the elderly persons
3. Persons who regularly care for the elderly
4. Persons working in medical facilities with a very high risk
5. Persons who regularly treat or care for persons in healthcare facilities where there is a very
high risk
Covid-19, vaccination, priority, vaccination centre, mobile teams
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