
III. 

ODUVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 
Návrh vyhlášky se předkládá za účelem provedení změn v očkovacích schématech 
hexavalentní očkovací látky (chrání proti šesti nemocem: záškrt, tetanus, dávivý 
kašel, hepatitida B, haemophilus influenzae, dětská obrna) z modelu 3+1 a na 2+1 
(kdy se podávají 3, resp. 2 tzv. základní dávky a poslední, jedna, posilující dávka, a 
to v souladu se souhrnem údajů o očkovací látce, které vydává výrobce). Návrhem 
vyhlášky se stanoví v souladu s SPC vakcíny i intervaly podání této očkovací látky a 
upravuje se v souvislosti s přechodem na schéma očkování 2 + 1 dávka schéma 
očkování hexavakcínou u nedonošených dětí, kde je zapotřebí ponechat dosavadní 
schéma to jest 3+1 dávka.  Podání hexavakcíny ve schématu 2+1 dávka je 
dlouhodobě zavedeno v řadě evropských států (např. Francie, Rakousko, Itálie, 
Norsko, Španělsko a Irsko), aniž by došlo k výskytu průlomových infekcí a ke 
zhoršení epidemiologické situace ve výskytu infekcí, proti nimž se očkuje 
hexavakcínou. Snížením počtu dávek tak dojde ke snížení počtu vpichů a ke zvýšení 
compliance očkování dětí. Prostřednictvím návrhu se upravuje i stanovení nejzazšího 
termínu podání 1. dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 
(MMR). K těmto změnám dochází v souladu v rámci reflexe současných odborných 
poznatků v oblasti vakcinologie. Návrhem vyhlášky se dále rozšiřuje zvláštní 
očkování proti virové hepatitidě B (VHB).  

V souvislosti s dvěma epidemickými výskyty spalniček v ČR (v roce 2014 a v roce 
2017), ve kterých došlo i k onemocnění zdravotnických pracovníků, kteří pečovali na 
infekčním či dermatovenerologickém oddělení nemocnic o nemocné se spalničkami, 
se nově zavádí zvláštní očkování proti spalničkám u nově přijímaných pracovníků na 
jmenovaná oddělení, pokud prokazatelně neprožili spalničky anebo nemají ochranný 
titr protilátek. Za současné nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu spalniček 
v Evropě a ve světě, je třeba včas ochránit děti před vysoce nakažlivou infekcí 
spalničkami a zabránit tak nejen onemocnění spalničkami, ale též i zabránit vzniku 
komplikací a úmrtí na spalničky. Z toho důvodu je nezbytné snížit věk podání první 
dávky MMR vakcíny na první den 13. měsíce věku a nově stanovit horní hranici 
podání očkovací látky. Důvodem stanovení horní věkové hranice jsou dosavadní 
zkušenosti svědčící o snahách některých rodičů toto očkování odkládat do 
pozdějšího věku Tímto odkládáním vzniká reálné riziko onemocnění dosud 
neočkovaných dětí. Nepříznivý trend výskytu spalniček v Evropě dokládají data 
Světové zdravotnické organizace, kdy poslední zpráva z června 2017 (ve srovnání 
s rokem 2016) uvádí, že výskyt spalniček se zvýšil v řadě zemí, kromě České 
republiky, též v Německu, Francie Rakousku, Itálii, Slovensku, Bulharsku a 
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Maďarsku (mimo EU například i na Ukrajině). Nejvážnější situace je v Rumunsku, 
kdy je dosud hlášeno 7 233 případů a je potvrzeno 30 úmrtí.  

Zatímco podle WHO v roce 2007 bylo hlášeno v Evropském regionu 7 073 případů 
spalniček, v roce 2013 bylo hlášeno 31 685 případů spalniček, což je vzestup o 350 
%.  Tento nepříznivý trend pokračuje doposud. Kupříkladu v Rumunsku bylo hlášeno 
za rok 2016 2431 případů, ovšem jen za prvních pět měsíců roku 2017 již bylo nově 
evidováno 1744 případů. Podobně v Italii (2016: 864 případů, za období leden-
květen 2017 pak 3037 případů). Německo (2016: 328, leden-květen 2017: 739), 
Francie (2016: 79, leden-květen 2017: 296), Ukrajina (2016: 90, leden-květen 2017: 
482). Jen v České republice pak za období od ledna do května 2017 bylo evidováno 
85 potvrzených případů. 
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Z materiálu ECDC z 3.3.2017, který analyzuje formou Rapid Risk Assessmentu 
epidemiologickou situaci ve výskytu spalniček v Rumunsku vyplývá že : 

• K 17.2.2017 bylo v Rumunsku hlášeno celkem 3 071 spalniček a 16 úmrtí. 
Dětí pod 1 rok věku onemocnělo 549, ve věkové skupině 1-4 roky onemocnělo 
1 247 dětí. 97 % případů z celkového počtu onemocnění nebylo vakcinováno 
(tj. 2 958 případů), v 80 případech byla podána pouze 1 dávka vakcíny a 33 
případech byli nemocní očkováni 2 dávkami vakcíny. 

• U 16 zemřelých osob byla zjištěna buď porucha imunity nebo další 
comorbidita.  

• Z dokumentu tedy vyplývá, že v roce 2011 byla nejvyšší nemocnost 
spalničkami ve věkové skupině dětí ve věku 0-4 roky (cca 30 případů na 
100 000 obyvatel), dále ve věkové skupině 5-14 let (cca 15 případů na 
100 000 obyvatel), přibližně stejná nemocnost spalničkami byla ve věkové 
skupině 15-24 let. Ve věkové skupině 25-44 let byla nemocnost cca 5 případů 
na 100 tis. obyvatel a v dalších věkových skupinách byl výskyt spalniček 
zanedbatelný.  
 

Poslední dostupný dokument ECDC, který analyzuje formou roční zprávy věkové 
skupiny nemocných se spalničkami sumárně ve státech EU/EEA je z roku 2013. 
Tento dokument, který vyhodnocuje nemocnost spalničkami podle věku je za rok 
2011.  

Obdobný dokument z dalších let není k dispozici. Další analyza nemocnosti 
spalničkami podle věku se očekává až po ukončení současného epidemického 
výskytu spalniček v Evropě.  

Též se stanoví možnost provést ze zdravotních důvodů očkování i v pozdějším věku 
dítěte, kdy se prostřednictvím tohoto návrhu vyjasňují aplikační nejasnosti 
v souvislosti s možností provedení očkování a jeho úhrady. Podrobněji pak viz 
kapitola 1 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
(RIA). 
 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a je 

v souladu se zmocňovacím ustanovením § 108 odst. 1 tohoto zákona.  

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie 
Návrh změny vyhlášky respektuje závazky ČR, vyplývající z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o 
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zřízení Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Návrh změny vyhlášky o 
očkování proti infekčním nemocem je v souladu s právem EU. 

 
Návrhu vyhlášky se dotýkají i ustanovení směrnice 2010/32/EU, kterou se 

provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a 
ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU 
(Ustanovení 3: Vymezení pojmů, bodu 6 a Ustanovení 6: Odstranění rizik, 
prevence a ochrana, bodu 4 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU) a směrnice 
2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým 
činitelům při práci (Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence a ochrana, bodu 3 
přílohy směrnice 2010/32/EU, jakož i vůči čl. 14 odst. 3 druhému pododstavci a 
bodu 10, třetí větě přílohy III, směrnice 2000/54/ES). 

 
 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 
Viz kapitola 1.3. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA). 
 
 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na 
podnikatelské prostředí ČR 
Navrhovaná právní úprava bude mít minimální dopad do státního rozpočtu, 

rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví, a to ve výši nových nákladů cca 1  
mil. Kč za očkovací látku proti virové hepatitidě B pro zajištění zvláštního 
očkování nově navržených skupin osob včetně nákladů na očkovací látku pro 
zajištění zvláštního očkování proti spalničkám u nově přijímaných pracovníků na 
lůžková oddělení infekční a dermatovenerologická. Na jiné veřejné rozpočty a na 
podnikatelské prostředí navrhovaná právní úprava dopad mít nebude. Návrh 
vyhlášky však bude pro systém veřejného zdravotního pojištění znamenat 
finanční úsporu cca 100 milionů korun (viz kapitola 3.3. Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)). 

 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 Návrh vyhlášky neobsahuje žádný požadavek, kvůli kterému by mohl být 
konstatován rozpor se zásadou zákazu diskriminace. Návrh se nedotýká 
problematiky rovnosti mužů a žen.  
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VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních 

údajů. 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh změny vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem nezakládá 

žádná korupční rizika. 

 
 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh novely vyhlášky nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu 

státu. 
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Zvláštní část 

K Čl. I 

K bodu 1, 2 a 19 

Jde o legislativně technickou úpravu, která s ohledem na zrušení stávající přílohy č. 1 
v ustanovení § 3 vyhlášky mění odkazy na přílohy (původní příloha č. 2 se označuje 
jako příloha č. 1 a odkaz na přílohu č. 3 se označuje jako odkaz na přílohu č. 2). V § 
13a pak obdobně dochází ke změně odkazu na přílohu č. 3. 

K bodu 3 a 5 

V souladu se souhrnem údajů o očkovací látce (dále jen „SPC“) a aktuálními 
odbornými poznatky z oblasti vakcinologie, včetně zohlednění zkušeností s tímto 
modelem z jiných evropských zemí, se snižuje počet podaných dávek hexavalentní 
očkovací látky, a to změnou schématu očkování v rozsahu 2+1 dávka na místo 
dosud stanoveného schématu 3+1 dávka.  

K bodu 4, 6 až 8 

Zrušuje se dosavadní ustanovení upravující přeočkování proti tetanu, neboť toto 
ustanovení se po věcné stránce, a jak ukazují poznatky z praxe, stalo obsoletním. 
Dále se zrušuje pravidelné očkování dvanáctiletých dětí proti virové hepatitidě B, 
protože kohorta dvanáctiletých děti, která dovršila dvanáctý rok života v r. 2014, byla 
již proti virové hepatitidě B očkována monovakcínou proti této infekci v útlém věku. 
V návaznosti na to se odstavce § 4 přečíslovávají. 

Zrušuje se požadavek na podání páté dávky očkovací látky proti dětské přenosné 
obrně, neboť při schématu 2 + 1 dávka při podání hexavakcíny by toto nebylo možné 
dodržet, neboť k zajištění dlouhodobé ochrany postačují dávky čtyři, kdy první tři 
budou poskytnuty v rámci nově upraveného schématu 2+1 (v aktuálně používaném 
schématu 3+1 to pak byly dávky čtyři) a dávka čtvrtá je očkována v desátém roku 
věku dítěte. Pátá dávka je tak dle nového návrhu nadbytečnou. 

K bodu 9 a 10 

Nově se stanoví horní věková hranice pro podání první dávky MMR vakcíny, která 
zabrání snahám rodičů oddalovat podání první dávky MMR vakcíny do pozdějšího 
věku. Na základě vyhodnocení výsledků sérologického přehledu protilátek proti 
příušnicím, které se konalo v roce 2013 a které potvrdilo i trend výskytu onemocnění 
příušnicemi i v roce 2015, se upravuje (posunuje) interval podání druhé dávky MMR 
vakcíny.  

Jedná se o legislativní úpravu, která hájí práva dítěte na účinnou prevenci a ochranu 
veřejného zdraví. To za situace, kdy se výrazně zvýšil výskyt případů spalniček 
v Evropě (včetně ČR), což je zejména v případě EU a volného pohybu osob, riziko 
onemocnění je o to významnější. Nezavádí se tak žádná nová očkovací povinnost. 
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Nutnost provést očkování v co možná nejdřívějším termínu se tak jeví jako jediný 
nezbytný krok umožňující zajistit dostatečnou míru ochrany a prevence vůči dítěti, a 
to zejména za zostřené epidemiologické situace v Evropě ve výskytu spalniček..  

Snížení dolní věkové hranice pro podání očkovací látky v tomto případě bylo 
konzultováno s Českou vakcinologickou společností. Posun podání první dávky do 
nižšího věku úzce souvisí s nepříznivou situací ve výskytu spalniček v Evropě a je 
tedy třeba co nejdřív zahájit očkování a dítě chránit před infekcí spalničkami. Kromě 
toho je stanovení zahájení očkování MMR vakcínou první den 13. měsíce věku zcela 
v souladu s SPC vakcíny. Stanovení horní věkové hranice pro podání 1. dávky 
vakcíny souvisí s posunem podání druhé dávky vakcíny do vyššího věku, a proto je 
třeba zabránit odkládání podání první dávky vakcíny. Cílem plošného očkování 
v uvedeném věkovém intervalu je ochránit dítě před infekcí spalničkami. Vedle toho 
je třeba zdůraznit, že efekt očkování vysoce převažuje nad případnými vedlejšími 
účinky. Ročně je očkováno MMR vakcínou cca 200 000 dětí a podle údajů SÚKLu 
bylo v roce 2016 hlášeno celkem 139 případů nežádoucích účinků a z toho 127 
případů bylo vyhodnoceno jako závažné nežádoucí účinky. 

K bodu 11 

Zrušuje se označení specifikace očkovací látky proti pneumokokům, neboť 
k dispozici je i jiný druh očkovací látky (tzv. konjugovaná vakcína), kterou je podle 
SPC možné též k očkování použít. Kromě toho výrobce polysacharidové vakcíny 
oznámil ukončení její výroby. 

Navrhované znění návrhu novely vyhlášky bylo konsensuálně přijato Národní 
imunizační komisí a obavy ze snížení proočkovanosti dětí se zdravotními indikacemi 
podání této vakcíny MZ nesdílí. Očkování proti pneumokokům ve smyslu zákona o 
zdravotním pojištění je dostupné jako dobrovolné všem dětem bez ohledu na 
zdravotní indikace. Pochyby nad účinností vakcíny, která má nižší počet sérotypů a 
je nejméně ekonomicky náročná nejsou opodstatněné, neboť tato vakcína je i přesto 
řádně registrována. 

K bodu 12 

Zrušuje se pravidelné očkování dětí do 5 let věku se zdravotními indikacemi 
uvedenými v příloze č. 1 dosavadního předpisu proti invazivním pneumokokovým 
infekcím, která se rovněž ruší, neboť toto očkování, hrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění stanoví § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.  

K bodu 13 a 14 

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B u osob při rizikové expozici 
biologickému materiálu, a dále u osob nově přijímaných do domovů se zdravotním 
postižením nebo do domovů se zvláštním režimem se návrhem změny vyhlášky 
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přesouvá do kategorie zvláštního očkování proti této infekci, a to s ohledem na 
sjednocení administrace jeho vykazování očkujícími lékaři zdravotním pojišťovnám. 

Doplňuje se počet podaných dávek očkovací látky proti virové hepatitidě B dávek, 
s ohledem na duplicitu pojmu „specifický odpad“ a „nebezpečný odpad“ se ruší text 
upravující očkování proti virové hepatitidě u osob manipulujících se specifickým 
odpadem ze zdravotnických zařízení a dále je text pro lepší přehlednost 
vyjmenovaných skupin osob, u nichž se zvláštní očkování provádí, rozčleněn na 
písmena a) až j). 

Pod pojmem úzký kontakt se rozumí zejména provádění očkování proti VHB u 
rodinných příslušníků, kteří žijí ve společné domácnosti s osobou, která onemocněla 
VHB. 

V návrhu se promítají ustanovení směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová 
dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních 
zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU (Ustanovení 3: 
Vymezení pojmů, bodu 6 a Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence a ochrana, bodu 
4 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU) a směrnice 2000/54/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci 
(Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence a ochrana, bodu 3 přílohy směrnice 
2010/32/EU, jakož i vůči čl. 14 odst. 3 druhému pododstavci a bodu 10, třetí větě 
přílohy III, směrnice 2000/54/ES). 

 

K bodu 15 

Nově se rozšiřuje výčet osob, u kterých se očkování proti virové hepatitidě B 
neprovede, a to o osoby, které již byly proti virové hepatitidě B prokazatelně 
očkovány. Jde o reakci na požadavky některých lékařských fakult, aby nově přijímaní 
studenti dokládali výsledek vyšetření na protilátky proti virové hepatitidě B při 
nástupu na fakulty, ovšem tento požadavek je odborně nezdůvodnitelný, proto pro 
osoby již prokazatelně očkované se stanoví, že se u nich očkování dle § 9 odst. 1 
vyhlášky neprovede. 

 

K bodu 16, 17 a 21 

V návaznosti na nutnost prokázání splnění povinností ohledně výkaznictví a 
zapracování evropských předpisů dochází k legislativně-technické úpravě spočívající 
v doplnění referenčních odkazů na evropský předpis a to formou poznámky pod 
čarou v souladu s Metodikou. 

K bodu 18 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARFEVV8M)



Nově se zavádí (jako § 11a) zvláštní očkování proti spalničkám u fyzických osob 
nově přijímaných na lůžková oddělení infekční a dermatovenerologická, u nichž není 
v anamnéze prožité onemocnění spalničkami, popř. nemají ochranný titr protilátek 
proti viru spalniček. Důvodem je zajištění dostatečné ochrany těchto pracovníků, kteří 
jsou díky své profesi nejvíce exponováni nákaze spalničkami při ošetřování 
nemocných se spalničkami. Nedostatečná ochrana uvedených pracovníků se 
v těchto oborech potvrdila jejich onemocněními při epidemii spalniček v roce 2014 
v Ústeckém kraji a při epidemii spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017. 
Infikovaní pracovníci navíc přispěli i k šíření spalniček v nemocničním prostředí.  

K bodu 18 

Nově se upravuje (jako § 11b) možnost provedení pravidelného očkování dětí i 
v pozdějším věku, než je stanoven dosavadním znění vyhlášky o očkování proti 
infekčním nemocem. Důvodem je skutečnost, že např. děti migrantů často nemohou 
za současné právní úpravy vzhledem ke svému věku příchodu do ČR využít 
možnosti, aby jim toto očkování bylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění, prostřednictvím návrhu vyhlášky tak dochází k výslovnému stanovení této 
skutečnosti tak, aby se zamezilo aplikačním problémům v praxi. S ohledem na 
migrační vlnu je však z odborného pohledu nutné, aby byly očkovány v alternativním 
schématu podle SPC jednotlivých vakcín, oproti očkovacímu kalendáři. Současně 
navrhované ustanovení pokrývá i potřebu pravidelného očkování dětí cizinců 
pobývajících na území ČR, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí. Vedle toho 
toto ustanovení řeší i případy, kdy je na základě požadavku rodičů očkování 
v termínu stanoveném vyhláškou odkládáno a později na žádost rodičů provedeno, 
kdy toto bude možné provést v pozdějším než stanoveném termínu v případě, že 
nebylo možné v řádném termínu podat dítěti očkovací látku pro jeho zdravotní stav, 
který vylučuje podání očkovací látky. Ve všech případech, kdy bude uvedené 
ustanovení aplikováno, se očkování provede v souladu s SPC k použité očkovací 
látce. 

K bodu 20 

V souvislosti se zrušením § 4 odst. 5 se upravuje odkaz na § 4 odst. 7. 

K bodu 22 

Lépe se slovně vyjadřuje pojem „druh“ očkovací látky, přičemž navrhované znění je 
plně v souladu s dikcí uvedenou ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a 
mladistvého. Dále se navrhuje vypustit již neplatný text, pokud jde o poskytování 
očkovacích látek orgánem ochrany veřejného zdraví. Od roku 2009 toto OOVZ již 
neprovádí. 

K bodu 23 

V důsledku zrušení dosavadní přílohy č. 1 se stávající přílohy přečíslovávají. 
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K bodu 24 až 26 

V souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace se upravuje Vzor 
osvědčení o očkování proti žluté zimnici, neboť podle tohoto doporučení postačí 
pouze jedna dávka očkovací látky a přeočkování po deseti letech se již neprovádí. 

 

K čl. II. 
Zařazuje se přechodné ustanovení, které upřesňuje změnu intervalu podání druhé 
dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dětem, kterým nebyla 
podána tato dávka do doby nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
K Čl. III 
Navrhuje se účinnost změny vyhlášky ke dni 1. ledna 2018. Vyhlášení k jinému datu 
např. dnem vyhlášení s sebou v praxi nese vzhledem k navrženým změnám 
logistické komplikace. 
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