
                                                                  Z á p i s 

z jednání pracovní komise pro problematiku očkování konané dne 3.  11. 2015 na MZ 

 

Přítomní – viz prezenční listina 

1) Hlavní hygienik ČR shrnul v úvodu jednání důvody, které vedly k odložení dvou navržených 

termínů zasedání pracovní komise a současně přednesl návrh programu jednání dne  

3. 11. 2015, se kterým byl přítomnými vysloven souhlas. 

2) Informace MZ a reakce MZ na diskuzi pracovní komise pro  problematiku očkování  

na zasedání 14.7. 2015  

- Výklad pojmu MZ „řádně očkované dítě“ pro účely přijímání dětí do předškolních zařízení  

viz příloha 1) 

- Zavedení 3. třídy MŠ jako povinného vzdělávacího programu a povinnost požadavku  

na splnění povinnosti pravidelného očkování při přijímání dětí do MŠ– požadavek  

na pravidelné očkování dětí, docházejících do prvního a druhého ročníku MŠ v souladu  

s § 50 zákona 258/2000 Sb., i nadále trvá. 

- Prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti na přijímání dětí na zotavovací 

akce – zahrnuto do novely zákona č. 372/2011 Sb., 

- Stav jednání k legislativní úpravě odškodňování za vznik závažných NÚ po provedení 

pravidelného očkování definice uzlových bodů dle požadavku pana ministra.   

Jako uzlové body legislativní úpravy  jsou navrženy : 

  Řízení a financování 

 Způsobilost nároků 

 Míra dokazovaní 

 Právo vést soudní spor 

 Problematika procesu 

Formulace uzlových bodů vychází z materiálu SZO , sjednocujícího společné prvky,  

na kterých je založen princip odškodňování v 19 státech světa. Materiál SZO (český 

překlad) byl rozdán členům PS pro problematiku očkování na místě. Přítomní byli 

informováni o konání semináře v listopadu 2015 v Ústavu státu a práva AV ČR, kam 

bude přizvána LLP a Rosalio – zajistí MZ. Termín zatím stanoven není. 

3) Navržená téma LLP a Rozália o.s. k projednání 

- Očkování a povinná předškolní docházka – viz výše a dále výklad nálezu Ústavního soudu 

bod 93 sp. zn. ÚS PL 16/ 14  viz příloha 2) V této souvislosti bude i do SP (serologických 

přehledů) 2016 zadáno sledování aspektu návštěvy do MŠ u odebíraných dětí zařazených 

do SP 2126. 

- MZ znovu upozorní KHS na jednotný výklad pojmu „řádně očkované dítě“, pro  účely 

přijímání do MŠ, pokud existuje v praxi nejednotnost je třeba, aby a.s. Rozalio, které  

na rozdílný výklad OOVZ upozornilo tyto případy konkretizovalo. 

- OSPLD ve spolupráci s MZ do příštího zasedání pracovní komise stanoví podrobnou 

specifikaci dočasných kontraindikací pravidelného očkování 



- LLP připraví do příštího zasedání pracovní komise analýzu ze svého pohledu  

„nelogičnosti“ požadavků daných zákonem č. 258/2000 Sb., na pravidelné očkování při  

přijímání dětí na zotavovací akce a do MŠ. 

- K diskuzi byla otevřena změna schématu očkování 2+1 hexavakcínou. V rámci probíhající 

novely vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Na jednání NIKO po proběhlém 

mezirezortním připomínkovém řízení bude jako host přizvána LLP a Rosalio, DR Petráš,  

p. poslanec MUDr. Kasal, jako místopředseda pracovní komise.  Podkladová zpráva  

pro změnu schématu zpracovaná Dr. Petrášem je uvedena v příloze 3) Předmětem 

jednání bude odborná analýza k provedení či neprovedení této změny schématu v podání 

hexavakcíny.  

 

- Jednání MZ, VZP a České vakcinologické společnosti ČLS JEP k úhradě pravidelného 

očkování, aplikovaného dětem jinými vakcínami než stanoví vyhl. č. 537/2006 Sb., - 

jednání proběhlo v září 2015, nyní se čeká na stanovisko – metodiku úhrady od VZP. 

 

- Poskytování PLDD informací o očkování rodičům, které jsou dle LLP a Rozalia 

v nedostatečné míře a nezohledňují individuální přístup k rodičům. Informace, 

poskytované PLDD jsou uvedeny v příloze 4). Rozalio bude formulovat do konce roku 

2015 návrh informačního minima, který bude posouzen OSPLD a dále bude toto 

minimum eventuelně vytisknuto jako leták pro rodiče Státním zdravotním ústavem. 

 

- SY. ASIA – adjuvantní látky se nevyskytují jen ve vakcínách. SÚKL eviduje jeden případ SY 

ASIA/rok. Spouštěcích mechanizmů tohoto SY je celá řada. 

 

- Podána informace o záměru zavést screening závažných vrozených poruch imunity, 

záměr je součástí Akčního plánu č.7 Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví – Zdraví 2020 

 

- Simultánní podání hexavakcíny a Prevenaru 13 – simultánní aplikace je v souladu s SPC 

vakcín. Rodiče jsou o výhodách a nevýhodách této aplikace vždy podle sdělení 

předsedkyně OSPLD informováni. Viz příloha 5). 

 

- Omezená kapacita očkovacích center k podávání informací lékařům ve věci provádění 

očkování. V současné době je toto zajišťováno prostřednictvím informačních stránek ČVS 

ČLS JEP, a 24 hodinovou službou na telefonu, kterou zajišťuje ČVS ČLS JEP a dále 

prostřednictvím OSPLD ČLS JEP. – toto téma bude předmětem jednání příštího zasedání 

pracovní komise. Logické by bylo, aby kapacita poradenství byla úlohou státu v rámci 

plnění úkolů na úseku ochrany a podpory zdraví. 

 

 

4) Organizační návrhy jednání pracovní komise podané LLP a Rozalio  

- Součástí pozvánky na příští jednání v lednu/únoru 2016 bude i program jednání 

- Zápisy z předchozích jednání pracovní komise jsou publikovány na webu MZ :   
 

 



1. jednání: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-z-1jednani-pracovni-komise-pro-problematiku-

ockovani_10632_3322_5.html 

 2.jednání : http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-z-2jednani-pracovni-komise-pro-

problematiku-ockovani--dne-1472015_10633_3322_5.html 

 

Zápis je v souladu se Statutem a jednacím řádem rozesílán k připomínkám členů pracovní komise. 

Případné širší připomínky k zápisu mohou být přílohou jeho finální verze. 

I nadále bude zápis z jednání verifikovat předseda pracovní komise, hlavní hygienik ČR.  

 

Přílohy dle textu 

 

V Praze dne 6. 11. 2015 

Zapsala: MUDr. Sylvie Kvášová, tajemník pracovní komise 

Verifikoval: MUDr. Vladimír Valenta PhD, předseda pracovní komise a hlavní hygienik ČR  
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