
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 11.7.2017, s termínem dodání stanovisek do 1.8.2017. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

V nadpisu odstranit tečku na konci věty. Akceptováno 
V úvodní větě odstranit zavedení legislativní zkratky „(dále jen „zákon“)“ a slovo 
„zákona“ za textem „§ 47“, v textu „§ 46 odst. 1, 2, 6“ vložit mezeru za číslovku 
„1“, odstranit čárku za číslovkou „2“ a za číslovku „2“ vložit slovo „a“. Dále text „§ 
47“ nahradit textem „§ 47 odst. 2“. 
 

Akceptováno 

V úvodním ustanovení vložit slova „vyhlášky č. 40/2016 Sb.,“. Akceptováno 
K bodu 8 

Před slovo „Přeočkování“ vložit označení odstavce „2“ v kulatých závorkách 
takto: „(2) Přeočkování….“. 
 

Akceptováno 

K bodu 11 
Před slovo „Očkování“ vložit označení odstavce „1“ v kulatých závorkách takto: 

„(1) Očkování….“. 
 

Akceptováno 

K Čl. II 
Navrhujeme toto přechodné ustanovení vypustit, neboť toto ustanovení 

v podstatě konstatuje stav uvedený v § 5 odst. 2 novelizované vyhlášky a neupravuje 
vztah k dosavadní právní úpravě. Kromě toho upozorňujeme, že jak nyní platné, tak 
nové znění § 5 odst. 2 hovoří o provedení přeočkování druhou dávkou, zatímco 
navrhované znění Čl. II o podání druhé dávky. Takovou terminologickou 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
Čl. II „Přechodné ustanovení“ je třeba v návrhu novely 
vyhlášky ponechat, neboť upravuje vztah k dosavadní 
právní úpravě. 
Z odborného hlediska jde o podání druhé dávky 
nikoliv přeočkování. V návaznosti na to je upravena 
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nejednotnost nepovažujeme za vhodnou. 
 

první věta § 5 odst. 2.   

Praha 

k nadpisu: 
- v souladu s čl. 30 odst. 9 Legislativních pravidel vlády tečku na konci textu 

vypustit, 

Akceptováno 

k úvodní větě: 
- v souladu s čl. 42 odst. 2 písm. a) a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády slova „k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1,2,6 a § 47 zákona“ 
nahradit slovy „, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., 
k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 zákona“,  

Akceptováno 

k čl. I úvodní větě:   
- v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „a vyhlášky č. 

299/2010 Sb.“ nahradit slovy „, vyhlášky č. 299/2010 Sb. a vyhlášky č. 
40/2016 Sb.“,     

Akceptováno 

k bodu 1 (§ 3): 
- v souladu s § 3 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 

nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády znění bodu nahradit zněním: „V § 3 prvním 
odstavci se slova „v příloze č. 3“ nahrazují slovy „v příloze č. 2“, slova 
„podle přílohy č. 3“ se nahrazují slovy „podle přílohy č. 2“ a slova „v 
příloze č. 2“ se nahrazují slovy „v příloze č. 1“ a ve druhém odstavci se 
slova „podle přílohy č. 3“ nahrazují slovy „podle přílohy č. 2“, 

Akceptováno 
 
 
  

k bodům 8 (§ 5 odst. 2) a 11 (§ 7 odst. 1): 
- v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády na začátek 

textu doplnit označení odstavce, 

Akceptováno 

k bodu 12 (§ 9 odst. 1 písm. a) a f)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády na konci textu čárku 

nahradit středníkem,  

Akceptováno 

k bodu 13 (§ 9 odst. 2): 
- za uvozovkami dole vypustit přebytečnou mezeru, 

Akceptováno 

k bodu 15 (§ 13a): 
- v souladu s č. 57 odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády znění bodu 

nahradit zněním: „V § 13a se slova „v příloze č. 4“ nahrazují slovy „v 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARFEW2QC)



příloze č. 3““, 
 
k bodu 17 (§ 18): 

- za slovo „očkuje“ vložit čárku. 
Akceptováno 

OKOM 

Předkladatel nevyznačil jako implementační žádná ustanovení návrhu. 
V této souvislosti uvádíme, že § 9 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 537/2006 Sb., 
v platném znění, ve kterých předkladatel navrhuje určité úpravy, byly již dříve 
vykázány jako implementační vůči Ustanovení 3: Vymezení pojmů, bodu 6 a 
Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence a ochrana, bodu 4 přílohy směrnice Rady 
2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými 
předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi 
HOSPEEM a EPSU (dále jen „směrnice 2010/32/EU“). Ustanovení § 9 odst. 1 bylo 
dále vykázáno jako implementační i vůči 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 Evropského parlamentu 
a Rady 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS) (dále jen „směrnice 2000/54/ES“). Nutno uvést, že v případě 
úprav, které v § 9 návrh provádí, se nejedná pouze o kosmetické změny.  

Vzhledem k výše uvedenému je proto nutné řádně zpracovat 
výkaznictví (podtrhávání, uvádění celexu, rozdílovou a srovnávací tabulku) a 
jako implementační vykázat ty úpravy § 9, kterými je dotčen způsob 
implementace shora uvedených ustanovení přílohy směrnice 2010/32/ES a 
směrnice 2000/54/ES. 

V bodě III. obecné části odůvodnění vyhlášky chybí zmínka o tom, že se 
návrhu dotýkají shora uvedená ustanovení směrnice 2010/32/EU a směrnice 
2000/54/ES. Uvedená ustanovení nejsou zmiňována ani na příslušných místech 
zvláštní části odůvodnění.  

Je proto nutné doplnit odůvodnění vyhlášky a napravit výše uvedené 
nedostatky. 

Upozorňuje rovněž na oznamovací povinnost podle čl. 3 odst. 2 směrnice 
2010/32/EU a obdobnou povinnost podle čl. 20 směrnice 2000/54/ES. 
 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka pro směrnice 2010/32/EU a 
2000/54/ES je přiložena.  
Dopracována je i rozdílová tabulka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění doplněno. 
 
 
 
 
Informační povinnosti si je MZ vědomo. 
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K Čl. I, bodům 12 a 13 návrhu (§ 9 odst. 1 a 2): 
V § 9 odst. 1 a odst. 2 ve znění návrhu chybí na příslušných místech 

referenční odkazy na směrnici 2010/32/EU, jak to požaduje čl. 3 odst. 1 druhý 
pododstavec směrnice 2010/32/EU. 
 Požadujeme proto splnit v návrhu referenční povinnost podle čl. 3 odst. 
1 druhého pododstavce směrnice 2010/32/EU. 
 

Akceptováno. 
 
Referenční odkaz uveden formou poznámek pod 
čarou. 

Nad rámec posuzování návrhu: 
K § 10, § 11 a § 16 odst. 1 vyhlášky, v platném znění: 

Do výše uvedených ustanovení byly transponovány Ustanovení 3: Vymezení 
pojmů, bodu 6 (§ 16 odst. 1) a Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence a ochrana, 
bod 4 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU (§ 10, § 11 a § 16 odst. 1). Na příslušných 
místech však chybí provedení referenčních odkazů, jak to požaduje čl. 3 odst. 1 
druhý pododstavec směrnice 2010/32/EU.  
 

Akceptováno. 
Referenční odkazy uvedeny formou poznámek pod 
čarou. 

ČMKOS 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů v dohodě s Odborovým 
svazem zdravotnictví a sociální péče ČR požaduje nad rad rámec návrhu vyhlášky 
následující úpravy: 
1) Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní: 

„§ 11b 
Zvláštní očkování proti klíšťové encefalitidě 

Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 
odst. 3.“ 
Odůvodnění: 

Podle dostupných údajů je incidence klíšťové encefalitidy na vzestupu, uvádí 
se meziroční nárůst 10%, přičemž se souběžně rozšiřují oblasti s vysokým výskytem 
infikovaných klíšťat. Přesto nejsou zaměstnanci, kteří pravidelně pracují ve volném 
přírodním prostředí (lesní závody, vodohospodářské závody, ale i Zdravotní ústavy 
při sběru vzorků), nijak chráněni, přestože očkování je dostupné. Někteří 
zaměstnavatelé nabízejí očkování formou bonusů, to však není, podle našeho názoru, 

Neakceptováno. Trvá souhlas s návrhem vypořádání. 
Porovnání počtu případů klíšťové encefalitidy u osob 
pravidelně pracujících ve volné přírodě s počty případů 
klíšťové encefalitidy u ostatních osob vyplývá, že 
z celkového počtu zjištěných případů klíšťové 
encefalitidy v ČR v období let 2012-2016 se ve 
skupině osob, pro něž se navrhuje zavedení zvláštního 
očkování proti klíšťové encefalitidě, vyskytlo 
z celkového počtu zjištěných onemocnění pouze 1,7% 
případů klíšťové encefalitidy.  
Navíc je třeba mít na zřeteli skutečnost, že klíšťovou 
encefalitidu lze získat i za jiných okolností než která 
jsou předmětem vykonávané pracovní činnosti v 
přírodě, tudíž se pak nejedná o profesionální riziko 
klíšťové encefalitidy. 
Celkový počet ze všech zjištěných případů klíšťové 
encefalitidy pak nezakládá dostatečný materiální 
důvod zavést zvláštní kategorii očkování těchto osob, 
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dostatečné. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k epidemiologickému vývoji, by právní 
předpis měl tyto skutečnosti reflektovat.  

Příklady pracovišť, ve smyslu výše uvedeného, navrhujeme doplnit do 
důvodové zprávy. Považujeme za účelné vymezit skutečnost, že by se očkování 
týkalo těch zaměstnanců, kteří v exponovaném prostředí pracují pravidelně. 
Ponecháváme odborné úvaze, zda očkování vázat jen na oblasti s vysokým 
výskytem infikovaných klíšťat (Jihočeský kraj, Berounsko, Posázaví, Podyjí), 
vzhledem k expanzi těchto oblastí a obtížnému určení jejich hranic to však 
nepovažujeme za vhodné.  Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

neboť klíšťovou encefalitidou jsou častěji stiženi 
osoby v přírodě nepracující, nýbrž se v ní pouze 
náhodně či výjimečně vyskytující. 
 
Navíc ČMKOS neuvádí ani počet osob, o které by se 
jednalo. Vedle toho formulace připomínky není ani 
odborně správná, neboť by se mělo jednat o nově 
přijímané, proti klíšťové encefalitidě, neočkované 
pracovníky k pravidelné činnosti ve volné přírodě. 
 
Výčet osob uváděných v zásadní připomínce není 
zdaleka úplný, chybí např. zemědělci a další profese 
např. cestáři, které se ve volné přírodě v rámci své 
profese pohybují. 
 
K přenosu KE  nedochází jen při pobytu v přírodě (ať 
již „profesním“ nebo privátním, protože těžko 
odlišíme akvírování KE v rámci pracovního procesu 
od akvírování KE v rámci např. sbírání hub u téže 
osoby), ale též i konzumací nepasterizovaného mléka a 
z něj vyrobených potravin, tudíž nelze z určitostí 
 tvrdit, že jde jen o „profesionální“ možnou expozici 
této infekci. 
 
VZP i oborové pojišťovny na základní očkování 
přispívají z fondů prevence v rozmezí 500 – 1 800 Kč, 
stejně tak ZP přispívají i na  přeočkování, i z tohoto 
důvodu pak nepovažujeme za žádoucí za dané situace 
zavádět zvláštní očkování proti KE, je-li toto dostupné 
a je na něj pojišťovnami přispíváno. 
 

2) V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3)Pracoviště s vyšším rizikem vzniku klíšťové encefalitidy jsou pracoviště 
s pravidelným výkonem činností ve volné přírodě.“ 

Neakceptováno. Trvá souhlas s návrhem vypořádání. 
Viz vypořádání připomínky ČMKOS výše. 
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Odůvodnění: 
V souvislosti s navrhovaným § 11b Zvláštní očkování proti klíšťové 

encefalitidě navrhujeme vložit do § 16 nový odstavec 3, který vymezuje pracoviště 
s vyšším rizikem vzniku klíšťové encefalitidy jako pracoviště s pravidelným 
výkonem činností ve volné přírodě. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  
 

MPO 

1) K návrhu vyhlášky – úvodní větě vyhlášky 

V úvodní větě vyhlášky doporučujeme za text „§ 47“ vložit slova „odst. 2“, protože 
pouze v tomto odstavci je odkazováno na prováděcí právní předpis. 

2) K návrhu vyhlášky – úvodní větě čl. I 
V úvodní větě čl. I vyhlášky doporučujeme slova „a vyhlášky č. 299/2010 Sb.“ 
nahradit slovy „ ,  vyhlášky č. 299/2010 Sb. a vyhlášky č. 40/2016 Sb.“, protože ve 
výčtu novel, kterými byla novelizována vyhláška č.  537/2006 Sb., není uvedená 
vyhláška obsažena.  

3) K návrhu vyhlášky – novelizačnímu bodu 1 
Navrhovaný novelizační bod 1 doporučujeme rozdělit do dvou bodů tohoto znění: 

„1. „V § 3 odst. 1 se text „příloze č. 3“ nahrazuje textem „příloze č. 2“, text 
„přílohy č. 3“ se nahrazuje textem „přílohy č. 2“ a text „příloze č. 2“ se nahrazuje 
textem „příloze č. 1“. 

2. V § 3 odst. 2 se text „přílohy č. 3“ nahrazuje textem „přílohy č. 2“.“. 

      4)   K návrhu vyhlášky - novelizačnímu bodu 11 
V navrhovaném textu bodu není uvedeno číslo příslušného odstavce. Z tohoto 
důvodu doporučujeme slovo „Očkování“ nahradit textem „(1) Očkování“. 
 

1) Akceptováno 

2) Akceptováno 

3) Neakceptováno- vysvětleno 

4) Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I bodu 12 [§ 9 odst. 1 písm. c)] 
Uvedené ustanovení se bude nutně týkat též zaměstnanců Vězeňské služby ČR, 
zejména vychovatelů, pedagogů, kaplanů, atp., kteří přichází do přímého styku 
s vězněnými osobami,  
u nichž je na základě screeningových testů zřejmá vyšší prostupnost virovou 
hepatitidou (vyšší jak 20 % pozitivních výsledků serologických vyšetření 
prováděných dle doporučení MZ ČR při nástupu) než u běžné populace. Je tedy 
zřejmé, že se nutně při výkonu své práce opakovaně a úzce setkávají s nemocnými 
virovou hepatitidou, a tudíž by se na ně mělo zvláštní očkování vztahovat. Nicméně 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
§ 9 odst. 1 písm. c) se vztahuje na rodinné příslušníky, 
kteří byli v kontaktu s nemocným VHB nebo nosičem 
HBsAg. 
 
Údaj o 20 % pozitivních výsledků sérologických 
vyšetření u nově přijímaných vězňů není argumentem 
s ohledem na způsob přenosu VHB (tj. parenterálně a 
sexuálně) pro zavedení požadovaného zvláštního 
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vzhledem k neurčitosti pojmů je diskutabilní, kterých konkrétních zaměstnanců by 
se mělo týkat, neboť úzký kontakt lze vnímat v různých mezích.  

Současně upozorňujeme, že dle návětí odst. 1 se povinné zvláštní očkování vztahuje 
na fyzické osoby, které jsou dále specifikovány v písmenech a) až j). V případě 
písm. c) se jedná o všechny fyzické osoby, které přijdou do úzkého a pravidelného 
kontaktu s nemocnými, tj. i na rodinné příslušníky, resp. osoby, s nimiž nemocný 
pracuje, bydlí atd. 
Požadujeme proto definovat pojem „úzký a pravidelný kontakt“. 
Tato připomínka je zásadní  
 

očkování. 
 
Kapitola 1.2 RIA v tomto ohledu doplněna a „úzký a 
pravidelný kontakt“ vysvětlen. 

2. K čl. I bodu 12 [§ 9 odst. 1 písm. h)] 
Uvedenou definici, podle které se očkování provede u fyzických osob, které „jsou 
nově přijaty jako příslušníci vězeňské nebo justiční stráže“, považujeme za 
nepřesnou. Příslušníci podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, vždy náleží k některému 
z bezpečnostních sborů. V daném případě se jedná o Vězeňskou službu České 
republiky, která vznikla na základě zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a 
justiční stráži České republiky. Vězeňská služba pak prostřednictvím vězeňské a 
justiční stráže zajišťuje plnění úkolů tímto zákonem stanoveným, což znamená, že se 
jedná o dva vnitřní úseky téhož bezpečnostního sboru.  

Požadujeme proto ustanovení uvést v následujícím znění: 
„h) jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky“.  
Tato připomínka je zásadní  
 

Akceptováno. 

ÚVČR – 
KML 

1. V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále jen „ZZ RIA“) bodu 1.4. 
Identifikace dotčených subjektů je uvedeno: „Subjekty dotčenými navrhovanou 
novelou vyhlášky v souladu  
s § 45 odst. 2, § 47 odst. 3, odst. 5 a § 47 zákona jsou poskytovatelé zdravotních 
služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a v oboru všeobecného 
lékařství, dále orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotní pojišťovny a osoby, 
které jsou povinny se očkování podrobit“ 

Akceptováno. 
Dotčené odkazy v ZZ RIA opraveny. 
Vyčíslení nákladů na rozšíření zvláštního očkování 
proti VHB je uvedeno v ZZ RIA, viz doplnění v bodě 
3.1.1. 
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Uvedené odkazy na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen 
„zákon“), jsou zmatečné i neúplné. Chybí odkaz  
na § 45 odst. 1 týkající se také orgánů ochrany veřejného zdraví. Odkaz na § 47 
odst. 3 a odst. 5 je chybný, neboť § 47 takové odstavce neobsahuje a týká se jen 
postupů při očkování.  Chybí odkaz na § 46 odst. 1 stanovující okruh fyzických osob 
povinných k očkování, dále odkaz na § 47a stanovující okruh subjektů provádějících 
očkování  
a také odkaz na působnost zdravotních pojišťoven v oblasti očkování (např. § 51 
odst. 2 zákona, § 30 zákona č.  48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). 
  

V ZZ RIA bodu 3.1.1 Náklady, druhém odseku začínajícím slovy „Rozšíření zvláštního 
očkování proti VHB o osoby…“, chybí vyčíslení nákladů. 

ÚVČR VÚV  

Zásadní připomínka: 
 

1) Nová vyhláška ruší pravidelné očkování dětí se zdravotními indikacemi 
(uvedenými v příloze č. 1 dosavadního předpisu) proti invazivním 
pneumokokovým infekcím. Odvolává se na úhradu z veřejného zdravotního 
pojištění (§ 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Nicméně v praxi to bude znamenat, že se toto očkování dostává do 
skupiny očkování, provedeného na žádost fyzické osoby (u dětí rodičů) čili 
do skupiny očkování nepovinných a podmíněných souhlasem rodičů.  
Změna se může dotknout výše proočkovanosti dětí (zejména skupiny dětí, 
které mají dnes vyjmenované zdravotní indikace) a finanční spoluúčasti ze 
strany rodičů.  Navyšování spoluúčasti u preventivních opatření není 
v souladu s filosofií zdravotní péče této vlády. 
Návrh:  Přeformulovat tak, aby opatření nevyvolalo potřebu spoluúčasti 
pacientů nebo spoluúčast, která tímto opatřením nově rodičům vyvstane, 
řešit např. prostřednictvím kompenzace z fondu prevence jednotlivých 
zdravotních pojišťoven. 

2) Paragraf 11a: Toto ustanovení v podstatě znamená individualizaci 
očkovacích kalendářů, protože vyhláška bez jakéhokoli omezení umožňuje 
rodičům začínat s očkováním kdykoli i na jejím základě. Nevede rodiče, aby 
respektovali započetí očkování v době stanovené vyhláškou. 
Pokud má být zachována proočkovanost dětí, pak je třeba veřejnosti, 
respektive rodičům, podat zdůvodnění termínů očkovacího kalendáře tak, 

1) Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zdravotní pojišťovny hradí ze zákona náklady 
na očkovací látku proti pneumokokovým 
infekcím v plné výši, a proto ani po přijetí 
návrhu této vyhlášky nedojde k žádnému 
navýšení finanční spoluúčasti. V případě 
zdravotních indikací dítěte podle dosavadního 
předpisu je na lékaři, aby řádně rodičům 
vysvětlil význam a odůvodněnost očkování. 
Pokud i přesto rodiče očkování odmítnou, je 
třeba, aby je pediatr poučil o možných rizicích 
a toto zaznamenal do zdravotní dokumentace. 

2) Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Zájem státu je, aby byla zajištěna náležitá 
proočkovanost. V rámci změny ustanovení § 
11b tak fakticky dochází k rozšíření možnosti 
očkovat dítě i později než to umožňuje 
očkovací kalendář, pokud  pro odklad 
očkování svědčí zdravotní důvody dítěte, které 
vylučují možnost jej oočkovat v řádném 
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aby byl očkovací kalendář většinově rodiči respektován. 
 

3) Vzhledem k potřebě vyjasnit aplikační problémy z praxe v otázce zajištění 
úhrady pravidelného očkování zdravotními pojišťovnami i v případech, že 
tato očkování jsou provedena z objektivních důvodů v pozdějším věku 
dítěte, než stanoví vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, je nutné 
výslovně uvést a potvrdit fakt, že očkování provedeného v pozdějším věku 
dětí podléhá úhradě ze systému veřejného zdravotního pojištění. 

Návrh: Za slovy „Není-li možné“, vypustit  slova  „zejména s ohledem na 
zdravotní stav dítěte“ a nahradit slovy „z odůvodněných, zejména zdravotních 
důvodů“. 

termínu,  tedy naopak proočkovanost populace 
hodlá návrh tímto posílit. Souhlasíme s tím, že 
k tomu, aby rodiče většinově respektovaly 
vyhláškou stanovený očkovací kalendář, je 
třeba vést veřejnost s využitím všech možných 
informačních kanálů.  
Není pravdou, že by uvedené ustanovení 
umožňovalo zahájit očkování kdykoliv. Tomu 
brání SPC vakcín, které stanoví věkový 
interval zahájení očkování i nejzazší věkový 
interval do kdy se daná vakcína může podat. 
Ustanovení nově umožňuje provést očkování 
v pozdějším než kalendářem stanoveném věku 
dítěte tehdy, bránily-li podání očkovací dávky 
důvody spočívající ve zdravotním stavu dítěte. 

3) Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
Text § 11b upraven ve smyslu připomínky. 
Deklarace o úhradě očkování v pozdějším věku 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
bude též upravena v Metodice k provádění 
očkování, kterou vydává VZP a Svaz 
zdravotních pojišťoven.    

„§ 11b  
Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který 
vylučuje možnost podání očkovací látky, provést 
pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, 
provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, 
a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým 
očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě 
dětí cizinců pobývajících na území České republiky 
nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno 
v zahraničí.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARFEW2QC)



 

ÚVČR – RVV 
 

Požadujeme v materiálu uvést, jaké jsou nežádoucí účinky hexavalentní očkovací 
látky a jejich frekvence výskytu v porovnání s dřívějšími očkovacími schématy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Součástí SPC všech vakcín pro povinné i dobrovolné 
očkování je i přehled negativních účinků každé 
vakcíny. Nadto na webu Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv je pak pravidelně zveřejňován farmakovigilanční 
Zpravodaj SÚKL, kde je pravidelně zveřejňována 
analýza hlášených negativních účinků vakcín.  
Žádná dosavadní zahraniční zkušenost se změnou 
schémata neukazuje, že by došlo ke zvýšení 
výskytu nežádoucích účinků. Naopak je třeba 
doplnit, že změna schématu s sebou nese snížení 
míry zásahů do integrity osobnosti, neboť dochází 
k nižšímu počtu provedených očkovacích dávek. 
Tato okolnost je pak pokračováním trendu 
posledních desetiletí. 

MPSV 

K bodu 2 - § 4 odst. 1 
Návrh vyhlášky předpokládá změnu v provedení pravidelného očkování 

hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hepatitidě B, 
haemophilu influenzae a přenosné dětské obrně z modelu 3+1 na model 2 dávky 
základního očkování podávané v intervalu 2 měsíců mezi dávkami + třetí posilující 
dávka, podávaná mezi 11. a 12. měsícem věku dítěte. V nové úpravě však chybí 
stanovení minimálního intervalu mezi podáním druhé dávky základního očkování 
a podáním třetí posilující dávky. Navrhujeme proto tento interval zakotvit s ohledem 
na skutečnost, že celé pravidelné očkování má být provedeno v průběhu prvního 
roku života dítěte. 

Dále navrhujeme doplnit odůvodnění a podrobněji zdůvodnit návrh změny 
očkovacího schématu hexavalentní očkovací látky, neboť navrhované odůvodnění, 
které pouze obecně odkazuje na aktuální odborné poznatky z oblasti vakcinologie 
a zkušenosti s tímto modelem z jiných evropských zemí, považujeme 
za nedostatečné. Navrhujeme konkretizovat poznatky a důvody, které předkladatele 
vedou k navržení podstatné změny dosavadního očkovacího schématu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Stanovení intervalu mezi podáním druhé dávky 
hexavakcíny a podáním třetí dávky této vakcíny je 
limitováno horní věkovou hranicí (tj. v § 4/1 uvedený 
jedenáctý a třináctý měsíc věku dítěte) pro podání třetí 
posilovací dávky. Tato formulace je v souladu s SPC 
hexavakcíny.  
Souhrn údajů uvádí, že první dávku je možné podat 
nejpozději na konci třetího měsíce věku dítěte, druhou 
dávku pak nejpozději v pátém měsíci věku dítěte. 
Návrh vyhlášky pak logicky stanoví nejzazší mez pro 
podání očkovací látky na 11.-13. měsíc věku dítěte 
proto, že podle SPC lze třetí dávku očkovací látky 
podat až po šesti měsících od podání dávky druhé. 
Minimální doba tak je v návrhu stanovena. 
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Odůvodnění doplněno. A to i o informaci, že nedošlo 
k výskytu průlomových infekcí. 
 
 

K bodu 7 - § 5 odst. 1 
Návrhem vyhlášky se stanoví nejzazší termín podání 1. dávky očkovací 

látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), a to nejpozději do 18. 
měsíce věku dítěte. Cílem tohoto návrhu je podle odůvodnění „zabránit snahám 
rodičů oddalovat podání první dávky MMR vakcíny do pozdějšího věku.“. Takové 
zdůvodnění pokládáme za nedostatečné. Primárním účelem právní úpravy 
pravidelného očkování nemá být omezování rodičů ve věcech péče o zdraví dítěte, 
ale ochrana zdraví dítěte proti infekčním nemocem. Proto požadujeme v odůvodnění 
vysvětlit, proč je s ohledem na ochranu zdraví dítěte nezbytné provést základní 
očkování první dávkou MMR nejpozději do 18. měsíce věku dítěte, což představuje 
interval 3 měsíců od 15. měsíce věku dítěte, kdy je možné nejdříve provést základní 
očkování. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno o statistická data 
k epidemiologické situaci. 
Z odůvodnění stanovení horní hranice podání první 
dávky  MMR vakcíny jednoznačně vyplývá zájem, aby 
byly děti včas chráněny před spalničkami, které jsou 
vysoce nakažlivou infekcí a zdroje nákazy spalničkami 
se v současné době v nemalé míře v Evropě i ve světě 
vyskytují. Ze zprávy Světové zdravotnické organizace 
ze srpna tohoto roku jednoznačně vyplývá např. 
výrazný nárůst nemocnosti v Evropském regionu. 
Zatímco v roce 2007 bylo hlášeno v Evropském 
regionu 7 073 případů spalniček, tak v roce 2013 bylo 
hlášeno 31 685 případů spalniček, což je vzestup o 350 
%.  Tento nepříznivý trend pokračuje doposud a 
neoslabuje. 
Navrhovaná legislativní úprava není namířena proti 
právům rodičů, ale jedná se o opatření, která hájí práva 
dítěte na účinnou prevenci. 
V souvislosti s výše uvedenou epidemiologickou 
situací se pak v zájmu ochrany zdraví dítěte jeví jako 
žádoucí, aby i s ohledem na SPC došlo k očkování 
první dávkou co možná nejdříve, a právě tímto 
nejdřívějším okamžikem je okamžik uvedený v návrhu 
vyhlášky, po přezkoumání je nakonec navržena úprava 
od prvního dne třináctého měsíce věku dítěte. Interval 
pro možnost provedení očkování se tak naopak 
prodlužuje. 

MMR 
K nadpisu: 
 
Doporučujeme za textem „2017“ doplnit čárku a na konci nadpisu tečku vypustit. 

Akceptováno. 
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K úvodní větě: 
 
1. V souladu s čl. 65 Legislativních pravidel vlády doporučujeme doplnit citaci 
novel, které ustanovení zákona novelizují.   
2. Text „§ 46 odst. 1,2,6“ doporučujeme nahradit textem „§ 46 odst. 1, 2 a 6“. 
3. Doporučujeme úvodní větu nezarovnávat na střed.  
 

 
 
 
1. Akceptováno 
2. Akceptováno 
3. Akceptováno 

K čl. I  
1. V úvodní větě navrhujeme slova „ a vyhlášky č. 299/2010 Sb.,“ nahradit slovy „ , 
vyhlášky č.  299/2010 Sb. a vyhlášky č. 40/2016 Sb.“. Úvodní větu navrhujeme 
nezarovnávat na střed. 
 
2. V bodu 8 doporučujeme před slovo „Přeočkování“ vložit označení odstavce 2, tj. 
vložit text „(2)“. 
 
3. V bodu 11 doporučujeme před slovo „Očkování“ vložit označení odstavce 1, tj. 
vložit text „(1)“ a tento odstavec uvést na samostatném řádku. 
 

1) Akceptováno 

2) Akceptováno 

3) Akceptováno 

K čl. III 
Doporučujeme větu o nabytí účinnosti nezarovnávat na střed.  
 

Akceptováno 

MŠMT 

1. K návrhu vyhlášky, k čl. I, úvodní větě: Doporučujeme do výčtu novel 
vyhlášky č. 537/2006 Sb. doplnit též novelu č. 40/2016 Sb., která ve výčtu 
chybí. 
 

2. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 1. (a 15.): Doporučujeme bod 1. rozdělit 
na dva body z důvodu, že zmiňovaný § 3 odst. 2 neobsahuje slova „příloze č. 2“ 
ani „příloze č. 3“, a tedy dle našeho názoru nespadá pod případ uvedený 
v Legislativních pravidlech vlády v čl. 55 odst. 1 věta poslední, tj. nejde o 
případ, kdy by tatáž změna byla prováděna ve více ustanoveních právního 
předpisu.  
Dále doporučujeme zvážit nahrazení slova „text“ a „textem“ za slova „slovo“ a 
„slovy“ a dle toho upravit znění bodu (totéž i viz bod 15. návrhu vyhlášky).  

 
3. K návrhu vyhlášky, k čl. I, bodu 2. a 3. (a 18.): V bodu 2. doporučujeme ve 

1) Akceptováno 

2) Akceptováno jinak (viz bod 1 a (nově) 18 

návrhu). Vysvětleno. 

3) Akceptováno částečně. Vysvětleno.  

U bodů 2 a (nově) 21 akceptováno. U bodů 2 a 

3 zachováno rozdělení z důvodů přehlednosti 

návrhu. 
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smyslu čl. 57 odst. 4 Legislativních pravidel vlády slova „ “ nahradit slovy „V § 
4 odst. 1 větě první se slovo“ (obdobně i viz bod 18. návrhu vyhlášky). Dále 
doporučujeme zvážit sjednocení bodu 2. a 3., neboť se týkají stejného 
ustanovení. 

 
K návrhu vyhlášky, k čl. I, bodu 19.: Doporučujeme zvážit v anglické verzi vzoru 
nahrazení slova „longlife“ slovem „lifelong“ nebo jiným anglickým ekvivalentem, a 
za slovem „until“ vypustit nadbytečné slovo „se“. 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. Nadbytečné slovo „se“ 
vypuštěno. Označení longlife s ohledem na 
mezinárodní vzor ponecháváme. 

ČLK 

Připomínka ČLK k ust. § 11a 
Citované ustanovení má vymezit případy, v nichž je možné provést očkování dětí 
později oproti očkovacím plánům. Bohužel navrhovaně znění "Není-li možné, 
zejména s ohledem na zdravotní stav dítěte..." je nutno považovat za zcela vágní, 
přičemž takto formulována podmínka pro odklad povinného očkování nepřináší 
lékaři žádné legislativní vodítko pro správný zákonný postup. Pod termín "není-li 
možné" lze podřadit prakticky jakýkoliv stav, přičemž není rozhodné, zda se bude 
jednat o faktickou zdravotní překážku, či jen třeba odmítavý postoj zákonných 
zástupců. Situaci nezpřesňuje ani doplnění souslovím "zejména s ohledem na 
zdravotní stav dítěte", neboť registrující lékař dítěte při aplikaci očkovací látky vždy 
v souladu s pokyny výrobce očkovací látky vyloučí nežádoucí stavy. 
Česká lékařská komora s ohledem na nejasnost a vágnost tohoto ustanovení, 
jakož i interpretační možnosti tohoto ustanovení, důrazně trvá na zpřesnění 
ustanovení § 11a, které má vymezit skutečnosti - podmínky, případně i stavy, za 
nichž může lékař očkování oproti očkovacímu plánu odložit. 
 
Zásadní připomínka 
 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
 
Ustanovení přeformulováno po konzultaci s ČVS a 
OSPDL ČLS JEP. 
Nová formulace značí, že pravidelné očkování dítěte 
může proběhnout i mimo termíny stanovené 
očkovacím kalendářem, bude-li to odůvodněno 
zdravotním stavem dítěte, který vylučuje možnost 
podání očkovací látky. Lékař musí vždy při podání 
očkovací látky zvážit, zda-li zdravotní stav dítěte 
umožňuje podání očkovací látky, postupovat lege artis, 
a též v souladu s SPC vakcíny. Zdravotní komplikace 
dítěte (které vylučují možnost, aby mu byla „řádně“ 
podána očkovací látky, v době, kdy by mělo 
proběhnou „řádné“ očkování), jsou zcela jasným a 
objektivním kritériem pro možnost očkovat dítě 
později, pokud to ještě bude s ohledem na SPC možné. 
 
„§ 11b 
Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který 
vylučuje možnost podání očkovací látky, provést 
pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, 
provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, 
a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým 
očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě 
dětí cizinců pobývajících na území České republiky 
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nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno 
v zahraničí.“. 
 

Současně Česká lékařská komora doporučuje prováděcím předpisem vymezit 
závazný postup a zejména stanovit okruh subjektů, např. Centra pro očkování, jež by 
byly oprávněny a povinny očkování dětí mimo očkovací plán provést. S ohledem na 
specifickou a vysoce odbornou oblast je žádoucí, aby očkování mimo očkovací plán 
prováděla specializovaná centra, nikoliv registrující lékař nezletilého. 
Česká lékařská komora trvá na vymezení specializovaných subjektů, které jsou 
povinny očkování nad rámec očkovacích plánů provést. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení § 47a zákona č. 258/2000 Sb., stanoví 
výčet lékařů, kteří provádějí pravidelná, zvláštní a 
mimořádná očkování. 
 
S požadavkem ČLK pak též nelze souhlasit po 
odborné stránce, kdy očkující lékař disponuje, a má 
disponovat, řádnou odbornou způsobilostí a není tedy 
proto spatřován žádný věcný a odborný důvod pro 
stanovení „specializovaných“ center, když nadto není 
zřejmé co a kdo by takovým centrem měl být. Návrh 
se tak jeví jako nesystémový a po všech stránkách 
neodůvodněný. 
 
Požadovaná změna pak je nadto obsahově mimo rámec 
zmocnění pro vydání této vyhlášky. 
 

Připomínka k přechodným ustanovením 
Přechodná ustanovení podzákonného předpisu by zcela nepochybně měla být v 
souladu s platným očkovacím plánem či schématem. Dochází-li k novelizaci 
předpisu, měla by být adekvátně upravena i přechodná ustanovení v souladu s výše 
uvedeným. 
Česká lékařská komora doporučuje upravit přechodná ustanovení do souladu s 
platnými očkovacími plány a schématy.  
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Stávající přechodná ustanovení se nenovelizují, jsou 
konzumována. 
Navrhované přechodné ustanovení v této novela pak 
reflektuje platné očkovací plány dostatečně. 

MŽP 
1.  Doporučujeme sloučit body 5. a 6. navrhované vyhlášky v souladu 

s Legislativními pravidly vlády. 
 
Odůvodnění: Pokud jsou v jednom paragrafu rušeny dva odstavce a následně jsou 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dle LPV se musí jednat o ucelený celek, což však není 
případ této části návrhu vyhlášky. 
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zbylé odstavce přečíslovány, je přehlednější, pokud je tak učiněno v jednom bodě. 
Viz čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 

Plzeňský kraj 

Zásadní připomínka: 
Navrhujeme tento text: 
Zvláštní očkování proti spalničkám 

(1) Očkování se provede aplikací 1 dávky očkovací látky u fyzických osob, které 
jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na oddělení 
infekční a dermatovenerologická. 

(2) Očkování podle odstavce 1 se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně 
prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem 
IgG protilátek proti viru spalniček 

Zdůvodnění:  
při celostátním vyšetřování specifických protilátek proti spalničkám u pracovníků ve 
výše zmíněných oborech, které bylo prováděno v červnu 2016, se zjistilo, že vysoké 
procento vyšetřených není chráněno protilátkami (v plzeňské FN cca 50 % 
v ročnících narození  1968-1989). Tyto obory byly vytipovány MZ na základě 
negativity tohoto vyšetření k provedení jednorázového mimořádného očkování. 
Vzhledem k tomu, že v dalších letech bude docházet k obměně personálu, lze 
očekávat  nedostatečnou hladinu protilátek i u nově přijímaných osob. Nedostatečná 
ochrana pracovníků v těchto oborech se potvrdila jejich onemocněními  jak při 
epidemii spalniček v Ústí nad Labem v r. 2014, tak při epidemii 
v Moravskoslezském kraji v r. 2017. Infikovaní pracovníci navíc přispěli i k šíření 
spalniček v nemocničním prostředí. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení doplněno ve znění připomínky jako §11a: 
 

„§ 11a  

 Zvláštní očkování proti spalničkám 

(1) Očkování se provede aplikací jedné dávky 
očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově 
přijímány do pracovního nebo služebního poměru na 
pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém. 

 
(2) Očkování podle odstavce 1 se neprovede u 

fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním 
spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG 
protilátek proti viru spalniček.“ 
 

MV 

K čl. I bodu 12 – k § 9 odst. 1:  
 Seznam fyzických osob, které budou očkovány proti virové hepatitidě B 
podle tohoto ustanovení, požadujeme rozšířit o osoby, které nebyly dosud očkovány 
a jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, pokud o to tento člen požádá. 
 Tento požadavek vychází z usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 506 a na 
toto téma proběhla již řada jednání s Ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními 
pojišťovnami. Člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (SDH) není 
v pracovněprávním vztahu k obci, ale je do jednotky obcí jmenován. § 10 
novelizované vyhlášky se nevztahuje na všechny členy jednotky SDH. Tyto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zvláštní očkování je podle § 46 odst. 1 zákona 
povinné, tudíž navržený model dobrovolnosti nelze 
akceptovat pro jeho nesystémovost a těžko 
předvídatelné dopady do oblasti zdravotního pojištění.  
 
Druhak pak je však třeba konstatovat, že s ohledem na 
citované usnesení vlády došlo k jednáním mezi 
Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví, 
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jednotky přitom provádí i záchranné práce, při kterých mohou přijít do kontaktu 
s infekcí hepatitidy B, je tedy potřeba umožnit preventivní očkování jejich členů. 
Zároveň navrhujeme, aby bylo očkování dobrovolné a bylo provedeno pouze na 
žádost člena jednotky SDH.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

jehož výsledkem byla žádost Ministerstva 
zdravotnictví adresovaná zdravotním pojišťovnám, 
které v odpovědi na tuto žádost uvedly (a to včetně 
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra), že 
požadavku na zajištění a zpřístupnění požadovaného 
očkování pro příslušníky SDH jsou připraveny vyjít 
vstříc a již tak činí a realizují jej prostřednictvím svých 
fondů prevence. 
 
Z výše uvedeného tedy spíše ze strany 
připomínkového místa považujeme za vhodné s touto 
skutečností seznámit jednotky SDH. 

K čl. I bodu 17 – k § 18:  
1. Doporučujeme za slovo „očkuje“ vložit čárku, neboť se jedná o větu 

vloženou. 
2. Doporučujeme z navrhovaného ustanovení vypustit odstranění slova 

„lékaře“, neboť jinak by slova „razítko očkujícího lékaře“ ztratila původní 
smysl. 

 

1) Akceptováno 

2) Akceptováno 

K zvláštní části odůvodnění:  
1. V odůvodnění k bodu 10 navrhujeme mezi slova „pojištění stanoví“ vložit 

čárku. 
2. V odůvodnění k bodům 11 a 12 doporučujeme vypustit slovo „dávek“ ve 

slovech „hepatitidě B dávek“ pro nadbytečnost. 
 

1) Akceptováno 

2) Akceptováno 

MSKraj 

K celému návrhu vyhlášky  
Doporučujeme uvést návrh do souladu s požadavky na obsah a formu návrhu 
vyhlášky, obsaženými v Legislativních pravidlech vlády (např. odstranění tečky za 
nadpisem vyhlášky, odstranění legislativní zkratky v úvodní větě vyhlášky, doplnění 
čísel zákonů, které mění zákon č. 258/2000 Sb. v úvodní větě vyhlášky, apod.).  
 

Akceptováno. 

Kancelář 
veřejné 
ochránkyně 

K čl. I bodu 7 (§ 5 odst. 1) 
Nesouhlasím se stanovením nejzazšího termínu podání první dávky očkovací látky 

Akceptováno částečně.  
NESOUHLAS s NÁVRHEM VYPOŘÁDÁNÍ. 
Za současné nepříznivé epidemiologické situace ve 
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práv proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám na osmnáctý měsíc věku dítěte pro 
nedostatečné zdůvodnění nezbytnosti a přiměřenosti tohoto zásahu do základních 
práv a svobod. 
Předesílám, že povinné očkování proti uvedeným nemocem je zásahem do práva 
dítěte na nedotknutelnost a soukromí (čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod1) i do práva jeho rodičů pečovat o své dítě a zastupovat je při rozhodování 
o zásazích do jeho fyzické integrity (čl. 32 odst. 4 Listiny), a to ve prospěch 
veřejného zájmu na ochraně veřejného zdraví. 
Je pravda, že Ústavní soud neshledal obecný právní rámec očkovací povinnosti2 
protiústavním3; současně konstatoval, že „stanovení detailních pravidel povinného 
očkování, vycházejících z expertních znalostí, je i při jejich dopadu na poměry 
jedince třeba přenechat exekutivní oblasti a koncepčním úvahám legislativní 
politiky“. Ministerstvo zdravotnictví je tak nadále zmocněno stanovit podzákonným 
právním předpisem podstatné okolnosti očkování, a sice rozsah očkovací povinnosti 
a její časový harmonogram. 
Jsem však přesvědčena, že s ohledem na význam dotčených základních práv 
a svobod musí důsledně zvažovat nezbytnost zpřísnění podmínek povinného 
očkování a také je přesvědčivě zdůvodnit. Jedině tak lze vyhovět požadavku 
stanovenému v čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle něhož 
při omezení základních práv je nutno zachovat jejich podstatu a smysl, což Ústavní 
soud zdůraznil v citovaném nálezu.4 
Navrhovaná úprava sice nezavádí novou očkovací povinnost, ale stanovením velmi 
úzkého časového rámce pro splnění povinnosti (mezi prvním dnem patnáctého 
měsíce po narození dítěte a osmnáctým měsícem věku dítěte) významně omezuje 
autonomii rodičů při rozhodování o zdraví jejich dítěte – to platí zejména pro rodiče, 
kteří očkování apriori neodmítají, jen ho chtějí odložit na pozdější věk dítěte. 
Zavedení tohoto časového rámce přitom předkladatel v důvodové zprávě vysvětluje 

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 nově 
stanovit horní hranici podání očkovací látky, protože 
dosavadní zkušenosti svědčí o snahách některých 
rodičů toto očkování odkládat do pozdějšího věku a 
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 Maďarsku 
(mimo EU též 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 

                                            
1  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, čl. 8 sdělení Federálního 
ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8. 

2  Ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

3  Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. 

4  Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. 
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pouze tím, že nové ustanovení má zabránit „snahám rodičů oddalovat podání první 
dávky MMR vakcíny do pozdějšího věku“. Takové zdůvodnění považuji 
za nedostatečné, neboť neumožňuje posoudit nezbytnost navrhované právní úpravy, 
ani její přiměřenost. 
Nezbytnost změny právní úpravy by měl doložit předně statistickými daty, 
svědčícími o změně epidemiologické situace. Takovými údaji, byť minimalisticky, 
odůvodňuje pouze změnu intervalu podání druhé dávky MMR vakcíny. 
Navržený nízký věk a úzké časové rozpětí, kdy se má dítě podrobit podání první 
dávky MMR vakcíny, proto s ohledem na absenci odborného zdůvodnění vzbuzuje 
pochybnost, zda je omezení dotčených základních práv a svobod přiměřené. 
Podle mého názoru tedy předkladatel přesvědčivě nezdůvodnil svůj záměr nahradit 
současnou právní úpravu, která sice nestanovuje horní věkovou hranici pro podání 
první dávky MMR vakcíny, avšak fakticky působí na motivaci rodičů 
prostřednictvím omezení v podobě nepřijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy 
a obdobných kolektivních zařízení5 či neúčasti dítěte na škole v přírodě a zotavovací 
akci6. 
Navrhuji proto bod 7 vypustit bez dalšího. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

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 případů. 
 
 
Navrhovanou legislativní úpravu nelze proto 
považovat za namířenou proti právům rodičů, nýbrž se 
jedná 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. 
 
Nepovažujeme za pravdivé tvrzení, že navrhovaná 
úprava stojí v rozporu s čl. 4 odst. 4 Listiny, a to 
zejména v případě, kdy se nezavádí nová očkovací 
povinnost. Nutnost provést očkování v co možná 
nejdřívějším termínu se tak jeví jako jediný nezbytný 
krok umožňující zajistit dostatečnou míru ochrany a 
prevence dítěte, a to zejména za zostřené 
epidemiologické situace v Evropě. Změna 
epidemiologické situace je popsána výše. 
 
Aktuální epidemiologická situace, s odkazem na 
nejnovější data WHO je pak doplněna do RIA i 
odůvodnění. 

                                            
5  Ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

6  Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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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 
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výskytu spalniček v Evropě.  
 
Návrh pak ve vztahu ke zhoršené epidemiologické 
situaci (a s tím související snaze poskytnout dětem 
ochranu co možná nejdříve) a po přezkumu údajů 
SPC, nakonec umožňuje podat očkovací látku už 
prvním dnem třináctého měsíce věku dítěte. 

 čl. I bodu 8 (§ 5 odst. 2) 
V návaznosti na předchozí bod navrhuji 
 vypustit také čl. I bod 8, tedy ponechat termín podání druhé dávky MMR 

vakcíny v návaznosti na první dávku podle současné právní úpravy (po 6 až 
10 měsících), nebo 

 zakotvit prodloužený interval od podání první dávky (předkladatel fakticky 
navrhuje zvýšení ze současných 6 až 10 měsíců na interval 3 a půl roku až 4 
roky a 9 měsíců), pokud je taková změna podložena získanými daty. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno s ohledem na epidemiologickou situaci 
nejen v ČR, ale i v Evropě. 
 NESOUHLAS s NÁVRHEM VYPOŘÁDÁNÍ. 
 
Výsledky sérologického přehledu protilátek proti 
příušnicím vyžadují navrhovanou změnu prodloužení 
intervalu podání druhé dávky. Viz podrobné 
zdůvodnění ZZ RIA bod 1.2 čtvrtý odstavec.  
 
Uvedený posun podání druhé dávky vakcíny proti 
spalničkám a příušnicím a zarděnkám zajistí potřebný 
titr ochranných protilátek ve věkové skupině 15 – 19 
let, ve které je v současnosti nejvyšší nemocnost 
příušnicemi, a povede ke snížení současné nemocnosti 
příušnicemi. 
 

UZS  

Chybí opakovaně slibované očkování pacientů s asplenií 

 

 Zaplatit cca 10 000,- Kč za doporučené očkování je pro mnoho aspleniků  /často 

v invalidním důchodu/  nereálné). Návrh očkování osob s asplenií již jednou 

procházel připomínkovým řízením. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Toto očkování řeší novela z. o zdravotním pojištění, 
která byla schválena na půdě Senátu pod číslem tisku 
167 (sněmovní tisk 1017). Právní úprava očkování této 
skupiny pacientů tak bude obsažena přímo v zákoně.  
Senátem byl návrh zákona schválen dne 16.8.2017 a 
postoupen k podpisu prezidentu republiky. 
 

V návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, postrádáme zmínku o vakcinaci 

Vysvětleno. 
Toto očkování řeší novela z. o zdravotním pojištění, 
která byla schválena na půdě Senátu pod číslem tisku 
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rizikových skupin pacientů. Hlavně u pacientů splenektomovaných pomocí vakcín 

proti pneumokokům, hemofilům a meningokokům. 

tato připomínka je zásadní 

167 (sněmovní tisk 1017). Právní úprava očkování této 
skupiny pacientů tak bude obsažena přímo v zákoně.  
Senátem byl návrh zákona schválen dne 16.8.2017 a 
postoupen k podpisu prezidentu republiky. 
 

K § 4 
Zůstal neupraven počet dávek proti obrně. Navrhujeme toto znění:  
„Přeočkování …..spolu s aplikací čtvrté dávky inaktivované očkovací látky 
proti přenosné dětské obrně ……“ 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 

K § 4 odst. 5  
Navrhujeme znění ustanovení doplnit: 
„Další přeočkování proti tetanu se provede u fyzických osob, které byly očkovány 
podle odstavců1, 2, 3 a 4 vždy po každých 10 až 15 letech.“ 

tato připomínka je doporučující 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
Text „1, 2 a 4“ se nahrazuje textem „1 až 4“. 

K § 5 odst. 1 
Navrhujeme nahradit slova: „…patnáctého měsíce …“ slovy: „…dvanáctého měsíce, 
v případě rizika nákazy spalničkami i desátého měsíce…“ 
Odůvodnění:  
Termín zahájení očkování v 15 měsících byl stanoven v době, kdy rodily matky 
s vysokým titrem protilátek po přirozené infekci spalničkami a tudíž i u dětí 
přetrvávaly déle mateřské protilátky. V současné době rodí očkované nebo 
nedostatečně očkované ženy – viz Sérologické přehledy 2013. V době evropské 
epidemie spalniček a cestování s kojenci hrozí zatím neočkovaným dětem akutní 
infekce. Tento návrh je plně v souladu s SPC přípravku a s obvyklými postupy 
v evropských zemích. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Ustanovení § 5 odst. 1 bylo upraveno tak, s ohledem 
na epidemiologickou situaci a přezkum údajů v SPC, 
že základní očkování bude možné provést nejdříve 
první den třináctého, nikoliv patnáctého, měsíce věku 
dítěte. 
Pokud by bylo třeba provést (v souladu s SPC) 
z důvodu rizika nákazy spalničkami očkování v nižším 
věku dětí je možné využít vyhlášení mimořádného 
očkování u vnímavých dětí v ohnisku  nákazy. 
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Navrhujeme nahradit stávající znění bodu 10. návrhu novely vyhlášky, kterým se má 
odstranit odstavec 2 v § 6 vyhlášky, následujícím zněním: 
10. V § 6 zní odst. 2 následovně: 
„(2) U dětí, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, se 
do dovršení pěti let jejich věku provede očkování pneumokokovou vakcínou v 
intervalech podle souhrnu údajů o přípravku.“  
A v návaznosti na předchozí navrhujeme odstranit bod 18 novely vyhlášky, 
kterým se zrušuje příloha č. 1 vyhlášky. 
Odůvodnění:  
V bodu 10 ve spojení s bodem 18 návrhu novely vyhlášky č. 537/2006 Sb. se 
navrhuje odstranit v §6 vyhlášky odstavec 2, který stanoví povinnost očkování proti 
pneumokokovým nákazám u specifických rizikových skupin dětí do 5 let, které jsou 
vyjmenovány v příloze č. 1 současného znění vyhlášky. Návrh na odstranění je 
odůvodněn následovně: „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.   
Domníváme se, že odstranění povinnosti očkování v příloze č. 1 uvedených 
rizikových skupin dětí výrazně sníží současnou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Odůvodnění návrhu na odstranění povinného očkování těchto rizikových skupin 
nesprávně uvádí, že „toto ustanovení je v současné době nadbytečné“ …„neboť toto 
očkování stanoví § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění“. Odkazované ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve 
znění očekávaném po přijetí novely tohoto zákona, která je v době předložení těchto 
připomínek schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 
1017), totiž: 

1. nestanoví povinnost očkování u těchto rizikových skupin, ale pouze 
zajišťuje hrazení očkování a úhradu léčivých přípravků s obsahem 
očkovacích vakcín pro pojištěnce, kteří (anebo jejichž rodiče) se rozhodli 
dobrovolně očkovat; 

2. zužuje rozsah rizikových skupin pojištěnců, jejichž očkování a očkovací 
vakcína jsou hrazeny a to tak, že vynechává následující rizikové skupiny 
pacientů z dosavadního seznamu rizikových skupin uvedených v příloze č. 1 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
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, nadto tato vakcína je řádně registrována.   
 
Zrušením § 6 odst. 2 a přílohy 1 vyhl. č. 537/2006 Sb., 
v kontextu s § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o 
 veřejném zdravotním pojištění bude i nadále zajištěno 
očkování všech dětí i se zdravotními indikacemi 
uvedenými ve stávající příloze 1) vyhlášky o očkování 
proti infekčním nemocem. Možnost provedení 
očkování dětí proti pneumokokovým infekcím a jeho 
úhrada vyplývá z dikce citovaného ustanovení z. č. 
48/1997 Sb., i z jeho současné novely schválené 
Senátem, jež byla postoupena k podpisu prezidentovi 
republiky, protože z důvodu zdravotního stavu, který 
posoudí registrující lékař pro děti a dorost, je toto 
očkování možno zahájit (čímž bude splněna podmínka 
§ 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o  veřejném 
zdravotním, kdy nebylo možné podat očkovací látku 
z důvodu zdravotního stavu pojištěnce)  a z veřejného 
zdravotního pojištění uhradit i později než v sedmém 
měsíci věku dítěte. To znamená, že proti 
pneumokokovým infekcím budou očkovány i děti 
s dosavadními indikacemi podání konjugované 
pneumokokové vakcíny (viz příloha 1 stávající 
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vyhlášky:  
• Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy 

respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie;  
• Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více za rok;  
• Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou;  
• Děti s porodní hmotností pod 1500 g; 

3. omezuje hrazení na očkování a léčivý přípravek s obsahem očkovací látky 
v provedení nejméně ekonomicky náročném. 

Právní úprava § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
v očekávaném novém znění po přijetí novely tohoto zákona, tedy neduplikuje 
stávající úpravu povinného očkování rizikových skupin dle § 6 odst. 2 vyhlášky ve 
spojení s její přílohou č. 1, a ani není schopna zajistit účel, jenž má § 6 odst. 2 
vyhlášky, jež se novelou vyhlášky navrhuje zrušit. 
Všechny výše uvedené rizikové skupiny, které novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění hodlá vynechat z hrazení navíc u již pouze dobrovolného 
očkování rizikových skupin pojištěnců, byly do vyhlášky zařazeny na základě 
nejnovějších odborných poznatků z oblasti vakcinologie a na základě doporučení 
NIKO. Přínosem očkování rizikových skupin je zajištění imunity osob se zvýšeným 
rizikem infekcí a tím i úspora finančních prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění. V České republice nelze spoléhat na ochranu těchto osob prostřednictvím 
kolektivní imunity, protože proočkovanost dětí je v současné době cca 70% a stále 
klesá (v roce 2011 byla 81%), na rozdíl od jiných evropských zemí, kde je očkování 
proti pneumokokům buď povinné  – např. Maďarsko - proočkovanost 98,5%, 
Slovensko 95,7% , Rakousko 85%, Polsko >90% a Velká Británie 94% nebo 
doporučené, např. Německo proočkovanost 89%. 
Navíc v loňském roce byl nejčastější sérotyp, vyvolávající invazivní pneumokokové 
onemocnění (IPO) sérotyp 3 (63 případů, 19,5% ze všech případů), druhý nejčastější 
sérotyp působící IPO byl sérotyp 19A (28 případů, 8,6%). Oba nejčastější sérotypy 
jsou obsaženy pouze v 13valentní konjugované vakcíně proti pneumokokům. Tato 
vakcína je však finančně nákladnější než 10valentní konjugovaná vakcína. Dle § 30 
odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění je však hrazenou 
pouze vakcína „v provedení nejméně ekonomicky náročném“. Pokud by rodiče dětí z 
uvedených rizikových skupin zvolili z ekonomických důvodů 10 valentní vakcínu, 

vyhlášky) tj. děti s chronickým plicním onemocněním, 
zejména s vrozenými vadami a poruchami respiračního 
traktu, děti s bronchopulmonální dysplazií, dále děti 
s recidivujícími otitidami v rozsahu 4 ataky a více za 
rok, pacienti s kochleárními implantáty a děti 
s porodní hmotností pod 1500 gr.  
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protože ta je o něco méně ekonomicky zatíží, pak tyto děti nemusí být dostatečně 
chráněny proti sérotypům, které jsou nejčastější příčinou IPO.  Přitom dle současné 
vyhlášky a dle sdělení ministerstva zdravotnictví §80 odst. 1 písm. e) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení Národní imunizační komise je 
dosud 13valentní pneumokoková vakcína pro tyto rizikové skupiny hrazena.   
Vypuštěním § 6 odst. 2 a přílohy č. 1 z vyhlášky by 
• zanikla povinnost očkovat příslušníky těchto rizikových skupin, a  
• zanikla povinnost hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

očkování a přeočkování proti pneumokokovým nákazámu pojištěnců 
z rizikových skupin vyjmenovaných výše, v případě jejich dobrovolného 
rozhodnutí pro očkování proti pneumokokovým nákazám, 

• omezila se možnost hrazení na léčivý přípravek s očkovací látkou v provedení 
nejméně ekonomicky náročném 

což by znamenalo snížení současné úrovně ochrany veřejného zdraví u 
rizikových skupin definovaných v příloze č. 1 současného znění vyhlášky. 
Forma dobrovolného očkování dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění (v očekávaném znění po přijetí novely tohoto 
zákona jak je dnes schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) by 
v důsledku hrazení očkování a vakcíny mohla u sociálně slabších rodin být 
důvodem k odmítnutí očkování i přes doporučení lékaře, anebo důvodem 
k volbě 10valentní vakcíny, která neobsahuje sérotypy, jež jsou nejčastější 
příčinou vzniku pneumokokových onemocnění. 

tato připomínka je zásadní  
K § 9 písm. h)  
Slova: „jsou nově přijaty…“ navrhujeme nahradit slovy: „pracují….“ 
Odůvodnění:  
Nově přijímaní jsou většinou mladí muži (naočkovaní z dětství), v riziku jsou i déle 
pracující zaměstnanci. Nejednotné požadavky na očkování pracovníků 
vykonávajících stejnou práci přináší problémy v kategorizaci prací a v provádění 
následných vstupních a periodických prohlídek (pracovnělékařské služby).  

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Očkování nově přijatých příslušníků Vězeňské služby 
(resp. vězeňské služby a justiční stráže) je ve vyhlášce 
zakotveno již od 1.1. 2007, tedy více než deset let a po 
tuto dobu musel být vždy každý nově přijatý příslušník 
oočkován. Tato povinnost tak platí i nadále. 
Nadto gestor pro otázky Vězeňské služby, 
Ministerstvo spravedlnosti, evidentně tento problém 
nevnímá, podobně jako MZ.  
Jak je pak uvedeno výše, oočkováni museli být všichni 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARFEW2QC)



nově příchozí zaměstnanci Vězeňské služby, kteří 
nastoupili od 1.1. 2007. Z tohoto pohledu se tak jeví 
zabezpečení tohoto okruhu osob jako dostatečné. 
Připomínkové místo nadto ani nedefinuje a 
nekvantifikuje, jak závažný (pokud vůbec) problém 
rozšířením očkování hodlá řešit. 
 

K § 9 písm. i)  
Navrhujeme na konec ustanovení doplnit: „…a ve zdravotnických zařízeních.“ 
Odůvodnění:  
Rozšířit očkování i na kurzy sanitářů. Ve stávající vyhlášce je toto znění v § 9 odst. 
1. 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 

K § 9 písm. j)  
Navrhujeme upřesnit termín „nebezpečný odpad“.  
Odůvodnění:  
Nebezpečný odpad je obecný název pro různé kategorie odpadu. 

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S ohledem na duplicitu pojmu „specifický odpad“ a 
„nebezpečný odpad“ návrh vyhlášky nově pracuje 
pouze s pojmem „nebezpečný odpad“. Jedná se tedy v 
§ 9 odst. 1 písm. j) obecně o nebezpečný odpad, 
nikoliv o jeho jednotlivé kategorie. 

K § 11a - Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte 
V první větě žádáme o vypuštění slova „ZEJMÉNA“ 
Odůvodnění: 
Tato úprava by umožnila úhradu i v případě nedodržení termínu pro podání očkovací 
látky dle očkovacího kalendáře i z nezdravotní indikace. Tj. tato úprava legalizuje 
úhradu očkování v pozdějším věku dítěte tzv. odmítačům očkování. Neznamená to 
vždy jen posun aplikace dané očkovací látky, ale i v případě některých látek 
nemožnost jejich aplikace, protože je jejich podání limitováno věkem, např. 
hexavakcína. Následně bude docházet k rozkládání očkování aj., což bude mít dopad 
i do spektra podávaných očkovacích látek. Hrozí potom nejen nárůst úhrad ZP, ale 
i v konečném důsledku totálnímu nerespektování očkovacího kalendáře ze strany 
pojištěnců. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. Vysvětleno: 
Ustanovení § 11 b zní:  
 
„§ 11b 
Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který 
vylučuje možnost podání očkovací látky, provést 
pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, 
provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, 
a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým 
očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě 
dětí cizinců pobývajících na území České republiky 
nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno 
v zahraničí.“. 
 

K § 16  
Navrhujeme doplnit: „… a lékárny, které odebírají od pacientů použité jehly.“ 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
S odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) návrhu 
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Odůvodnění:  
Při předávání použitých jehel od pacientů dochází k poranění pracovníků lékárny. 

tato připomínka je zásadní 

vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem osoby, 
které manipulují s jehlami, de facto manipulují 
s nebezpečným odpadem, a to je řešeno v § 9 odst. 1 
písm. j). 
 

Nad rámec připomínek dáváme ke zvážení návrh na zapracování možnosti udělení 
pokuty pro nedodržování nebo-li nedostavení se na pravidelné očkování (součást 
prevence) shodně jako u preventivních prohlídek. 
Podle §12e zákona o veřejném zdravotním pojištění – povinnosti pojištěnce: 
„Pojištěnec je povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak 
stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,…“ 
Podle §44 zákona o veřejném zdravotním pojištění pak (4) Při opětovném nesplnění 
povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) nebo při porušení 
povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z 
lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové 
péče, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 
Kč.  

tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Pokutu za přestupek stanoví příslušná ustanovení (§ 
92k odst. 6 písm. b)) zákona č. 258/2000 Sb., nelze je 
stanovit prováděcím právním předpisem.  

  

V Praze 4. ledna 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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