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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 23. ledna 2020, evidované pod č. j.: MZDR 3381/2020-1/MIN/KAN, ve věci povinné
vakcinace dětí, Vám sděluji následující:
Medicína, jako vědní obor založený na důkazech, vychází z odborně podložených
validních dat, která jsou získávána prostřednictvím oficiálně uznaných vědeckých postupů
(metod), jako jsou epidemiologické metody, sérologické přehledy, které jako jediné
poskytují objektivní údaje o stavu imunizace dané populace ve vztahu k definovaným
přenosným onemocněním.
Při posuzování vlivu neočkovaných jedinců na zdravotní stav populace nelze tedy
vycházet z postupů, které jsou z medicínského hlediska irelevantní a jsou v rozporu
s vědeckými metodami práce.
Vzhledem k ještě stále poměrně vysoké proočkovanosti naší populace nedochází
prozatím k ovlivňování zdravotního stavu dětské populace neočkovanými dětmi. I když
podle stávající epidemiologické situace tomu tak do budoucna nemusí být, pokud by se
i nadále kolektivní imunita snižovala.
V době, kdy okolní státy uvažují o zavedení povinného očkování, ČR diskutuje o jeho
omezování. Není tedy ničím opodstatněné zpochybňovat význam očkování
u preventabilních onemocnění. I podle nálezu Ústavního soudu ČR v případě přijímání
dětí do předškolních zařízení má kolektivní ochrana populace, tzv. ochrana veřejného
zdraví, přednost před zájmy jedince.
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V této souvislosti dále připomínáme, že pokud rodič pro své dítě využívá z hlediska
ochrany veřejného zdraví státem garantované předškolní zařízení, musí plnit povinnosti,
které státu tuto garanci umožní poskytnout.
Současně konstatujeme, že podle stanoviska Světové zdravotnické organizace
je odmítání očkování a pokles proočkovanosti populace jednou z významných hrozeb
veřejného zdraví.
Novelou ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví se navrhuje rozšířit
povinnost i na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let,
které dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Důvodem je srovnání povinností
pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, stanovené
živnosti. Nově se navrhuje, aby doklad o provedeném pravidelném očkování nebo doklad
o tom, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci, vydal poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost, neboť z výkonu státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví
vyplývá, že je nutné povinnost uložit poskytovateli zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost, a to s ohledem na předkládání neobjektivních skutečností lékaři
jiných oborů.
Co do zbytku Vaší žádosti uvádíme, že ministerstvo Vámi požadovanými informacemi
nedisponuje.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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