
Platné znění s vyznačením změn:

§ 30 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

Hrazenými službami dále jsou

a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle 
antigenního  složení  očkovacích  látek  stanoveného  Ministerstvem zdravotnictví  podle  zákona  o 
ochraně veřejného zdraví,

 

b)  očkování  a  úhrada  léčivých  přípravků  obsahujících  očkovací  látky  v  provedení  nejméně 
ekonomicky náročném

1. proti vzteklině,

2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,

3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem 
upravujícím  očkování  proti  infekčním  nemocem,  včetně  tuberkulinového  testu  prováděného  v 
případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen 
tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,

4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci 
krvetvorných  buněk,  u  pojištěnců,  kteří  trpí  závažným  chronickým  farmakologicky  řešeným 
onemocněním  srdce  a  cév,  nebo  dýchacích  cest,  nebo  ledvin  nebo  diabetem  a  u  pojištěnců 
umístěných  ve  zdravotnických  zařízeních  poskytovatele  dlouhodobé  lůžkové  péče  nebo  v 
domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se 
zvláštním  režimem,;  hrazenou  službou  dále  je  u  pojištěnců  nad  65  let  věku  očkování  proti 
pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu,

5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého 
měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku 
pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto 
ustanovení,  pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu 
zdravotního stavu pojištěnce,

6. proti lidskému papilomaviru, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do 
dovršení čtrnáctého roku věku.

 

c)  odběry  materiálů  prováděné  ve  zdravotnických  zařízeních  poskytovatele  léčebné  péče  na 
mikrobiologické,  imunologické  a  parazitologické  vyšetření  pro  klinické  účely a  v  souvislosti  s 
výskytem nákaz,

 

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních poskytovatelů,

 

e) diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostika HIV 
prováděnou  ve  zdravotnických  zařízeních  poskytovatelů  preventivní  péče  v  případech  léčebně 
preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí,.
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f) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců 
nad  65  let  věku  proti  pneumokokovým  infekcím;  hrazené  očkovací  látky  schvaluje 
Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je 
formou sdělení ve Sbírce zákonů.

(3) Hrazenými službami nejsou

 a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b) a f),

 b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním 
zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,

 c)  diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních 
ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.
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