
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 3. května 2021 č. 432 

 
k návrhu na zajištění očkování členů diplomatických misí, konzulárních úřadů 

a úřadoven mezinárodních organizací a členů jejich rodin, akreditovaných  
v České republice, proti onemocnění Covid-19 způsobenému virem SARS CoV-2 

 

Vláda 

I. souhlasí  

1. s bezplatným poskytnutím očkovacích látek za účelem očkování proti onemocnění         
Covid-19 členů diplomatických misí, konzulárních úřadů a úřadoven mezinárodních 
organizací a členů jejich rodin, akreditovaných v České republice, registrovaných na 
Diplomatickém protokolu Ministerstva zahraničních věcí, podle části II materiálu             
čj. 463/21, a ostatních pracovníků a členů jejich rodin Evropské agentury pro globální 
navigační satelitní systém / Agentury Evropské unie pro kosmický program, kteří nejsou 
součástí českého systému veřejného zdravotního pojištění a zároveň v České republice 
nemají nárok na čerpání zdravotních služeb podle tzv. koordinačních nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 nebo nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 987/2009, 

2. s tím, aby očkování osob podle bodu I/1 tohoto usnesení, bylo zajištěno očkovacími 
látkami nakoupenými z prostředků vyčleněných pro tento účel v rozpočtu Ministerstva 
zdravotnictví;  

II. ukládá  

1. ministru zahraničních věcí, aby prostřednictvím Diplomatického protokolu Ministerstva 
zahraničních věcí zajistil registraci členů diplomatických misí, konzulárních úřadů 
a úřadoven mezinárodních organizací a členů jejich rodin, akreditovaných v České 
republice, s výjimkou pracovníků Evropské agentury pro globální navigační satelitní 
systém / Agentury Evropské unie pro kosmický program a členů jejich rodin podle bodu 
I/1 tohoto usnesení, kteří mají zájem o očkování proti onemocnění Covid-19, a to podle 
pokynů Ministerstva zdravotnictví, 

2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zajistit vytvoření 
seznamu pracovníků Evropské agentury pro globální navigační satelitní systém/ 
Agentury Evropské unie pro kosmický program a členů jejich rodin podle bodu I/1 tohoto 
usnesení, kteří nejsou součástí českého systému veřejného zdravotního pojištění a 
zároveň v České republice nemají nárok na čerpání zdravotních služeb podle tzv. 
koordinačních nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 nebo nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 a kteří mají zájem o očkování proti 
onemocnění Covid-19, a to podle pokynů Ministerstva zdravotnictví, a předat tento 
seznam ministru zdravotnictví k registraci, 
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3. ministru zdravotnictví, aby  

a) v návaznosti na výzvu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy určil 
poskytovatele zdravotních služeb, kteří očkování proti onemocnění Covid-19 osob podle 
bodu II/1 a II/2 tohoto usnesení provedou, 

b) zajistil distribuci dostatečného množství očkovací látky poskytovatelům zdravotních 
služeb podle bodu II/3a tohoto usnesení.  

Provedou: 
ministři zdravotnictví,  
zahraničních věcí,  
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


