
Kdy se rezervační systém otevře pro 

všechny? Nevíme, řekl Blatný ve speciálu 

Českého rozhlasu 
Ministerstvo zdravotnictví mělo v pondělí spustit rezervační systém na očkování pro 

všechny obyvatele Česka. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už dříve oznámil, že k tomu 

nedojde, protože to v tuto chvíli považuje za zbytečné. Republika totiž nemá dostatek 

vakcín. Jak je na tom Česko aktuálně s očkováním? Na to se zaměřil pondělní speciál 

Českého rozhlasu k očkování. 
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Proč ministerstvo v pondělí rezervační systém nezpřístupnilo všem, jak původně plánovalo, 

když pro mnohé to bylo světlo na konci tunelu? „Světlo na konci tunelu nezhaslo. S 

významným snížením dávek je patrné, že dojde k proočkování prioritní skupiny 

pravděpodobně později, než jsme si mysleli,“ řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví Jan 

Blatný (za ANO), který byl prvním hostem speciálu. 

Nyní je podle něj proočkováno v této skupině 35 procent lidí, konkrétně jde o zdravotníky, 

seniory a klienty domovů a ty, kteří se o ně starají. 

Snížení dodávek by mělo pokračovat ještě přibližně dva týdny. Blatný také dodal další čísla. 

Do Česka bylo podle něj dodáno celkem přes 360 tisíc dávek vakcín. Na 270 tisíc lidí již bylo 

naočkováno, z toho 37 tisíc má již i druhu dávku. Vyočkovaných je tak  podle něj na 75 

procent vakcín. 

Kdy se otevře rezervační systém pro všechny, není stále jasné. „Cílem je, aby otevření další 

skupiny bylo tehdy, kdy bude naočkováno zhruba 70 procent skupiny první. Je možné, že tu 

druhou skupinu bude možná ještě potřeba rozdělit na části podle věku,“ doplnil s tím, že záleží 

na počtech vakcín dodaných do Česka. 

https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/8416586?fid=9537128


Výměna ministra? 
Blatný také řekl, že chce dál pokračovat jako ministr zdravotnictví. „Myslím, že tato práce se 

nedá dělat bez důvěry. A svou práci vidím jako odbornou, kde by měl být vliv politiky 

minimální, takto jsme se i s panem premiérem od začátku dohodli. Takto důležitá a 

zodpovědná práce nelze dělat bez vzájemné důvěry. V současné době necítím důvod měnit 

nic na svém stanovisku, na svém přístupu,“ řekl Blatný. 

Podle informací pořadu Otázky Václava Moravce České televize má Blatný do 14 dnů odejít 

z pozice ministra zdravotnictví. 

Ve hře podle České televize je, že by resort převzal premiér Babiš a výkonným ministrem byl 

současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula.  

Sám premiér ale tuto informaci popřel. Serveru Seznam Zprávy sdělil, že o výměně ministra 

neuvažuje. 

Rozhlasový speciál 
Hosty speciálu Českého rozhlasu byli mimo jiné Jiří Horecký, prezident Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb, nebo imunolog Václav Hořejší. Mluvilo se také o tom, jak 

se s očkování vypořádávají jednotlivé nemocnice a zda se zdravotníci chtějí nechat očkovat. 

Dalším tématem bylo, jak zvládají senioři přihlašování do rezervačního systému k očkování. 

A datový novinář serveru iROZHLAS.cz Jan Cibulka pak poukázal na chyby tohoto systému, 

které by se daly vylepšit. 

Proč také nemá Česko dostatek vakcín? A jak to vypadá s dalšími vakcínami typu té 

jednodávkové od firmy Johnson & Johnson? I na tyto otázky hledal Český rozhlas v 

pondělním speciálu od 12.10 do 13.00 odpovědi. 

Za neděli v Česku přibylo 2540 nakažených koronavirem, o 146 více než před týdnem. 

Rizikové skóre protiepidemického systému se k pondělnímu dni zhoršilo o tři body na 

hodnotu 73. 

Za navýšením skóre protiepidemického systému stojí především zvýšení reprodukčního čísla 

na 1,01. 

Index přesto i nadále zůstává ve čtvrtém stupni rizika, a to již devatenáctý den v řadě. Nadále 

ale v Česku platí opatření pro pátý stupeň. 

Věra Štechrová, ako 
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