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Pozměňovací návrh poslance Františka Váchy

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
(Sněmovní tisk č.: 270)

Navrhovaná změna:

V § 45 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:
(3) Pravidelné a zvláštní očkování lze provést dle individuálního očkovacího plánu v případě zjištění
zdravotního stavu, který dočasně brání podání očkovací látky (dočasná kontraindikace), v případě
výskytu závažnějších nežádoucích účinků po podání očkovací látky nebo z jiných zdravotních indikací.
Individuální očkovací plán stanovuje poskytovatel zdravotních služeb.

Následující body se přečíslují.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh zavádí termín "individuální očkovací plán", který stanovuje v odůvodněných
případech poskytovatel zdravotních služeb. Na schůzi výboru pro zdravotnictví konané 19. března
2015 nejednou zaznělo, že individuální očkovací plány ze zdravotní indikace existují, ministr
zdravotnictví Svatopluk Němeček zde uvedl: "Individuální posuny jsou už dnes ze zdravotních indikací
možné, pediatři je dělají a jsou na to připraveni."
Stávající zákon 258/2000 Sb. ani navrhovaná novela však s touto možností v případě zdravotní
indikace nepočítají.

§ 45 odst. 2, ukládá poskytovatelům zdravotních služeb povinnost zajistit a provést „pravidelná,
zvláštní a mimořádná očkování ...“ v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Za nesplnění této povinnosti ukládá § 92k
poskytovateli zdravotních služeb pokutu do výše 3 000 000 Kč (resp. do 1 000 000 Kč dle usnesení
výboru pro zdravotnictví č. 75). Jedinou výjimkou je zjištění trvalé kontraindikace nebo prokázaná
imunita vůči infekci. Lékaři očkující dle individuálního očkovacího plánu tak riskují udělení nemalé
pokuty, pokud se s očkováním nevejdou do vyhláškou stanoveného časového rozpětí daného
očkování. V praxi se stává, že i přes doporučení odborníka, jsou někteří pediatři neochotní
individuální posun v očkování provést, právě v obavě z udělení sankce dané zákonem.
Zdravotní problémy dětí jsou natolik různorodé, že zřejmě není v možnostech zákona ani vyhlášky
stanovit optimální postup očkování pro všechny možné případy komplikací a bylo by vhodné umožnit
lékařům v odůvodněných případech rozhodnout o individuálním postupu očkování, a to jako o legální
možnosti, bez rizika udělení sankce za nedodržení očkovacího kalendáře daného vyhláškou
ministerstva zdravotnictví.

