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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  

 

Dne 30. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.  xxx. 

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1) Seznam členů Expertní pracovní skupiny (EPS) Národní imunizační komise (NIKO)  

2) Seznam členů Národní imunizační komise (NIKO).  

3) JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE.  

4) Zápisy z jednání Národní imunizační komise, a to za období od 01. 01. 2019 do dne 

podání žádosti.  

5) Zápisy z jednání Expertní pracovní skupiny (EPS) Národní imunizační komise (NIKO), 

a to za období od 01. 01. 2019 do dne podání žádosti.  

6) Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování proti onemocnění SARS 

COV2 (COVID) 19.  

7) Sdělení, kterým bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů Antigenní složení očkovacích látek 

pro zvláštní očkování proti onemocnění SARS COV2 (COVID) 19, a to podle § 80 odst. 1 

písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

8) Doporučení Národní imunizační komise k zavedení povinného očkování proti 

onemocnění SARS COV2 (COVID) 19, a to na území České republiky. 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Ad 1 

MUDr. Barbora Macková 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 

MUDr. Zdenka Manďáková 

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. 

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 

MUDr. Cyril Mucha 

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA 

doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. 

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 

MUDr. Markéta Bloomfield 

 

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz


 

2 

Ad 2 

Předmětný seznam je veřejně dostupný na webové adrese: 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11 

 

Ad 3)  

Předmětný dokument je veřejně dostupný na webové adrese: 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11 

 

Ad 4)  

Zápisy z jednání Národní imunizační komise, a to za období od 01. 01. 2019 do dne podání 

žádosti. Jsou veřejně dostupné na webové adrese: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11 

 

Ad 5)  

EPS NIKO projednávala v požadovaném období odborné otázky formou e-mailové  

a telefonické komunikace, nikoliv formou jednání, ze kterých by byl zápis. 

 

Ad 6)  

Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování proti covid-19 je veřejně 

dostupné na webový stránkách SÚKL, konkrétně v souhrnu údajů o předmětných 

vakcínách (SPC). 

 

Ad 7)  

Vzhledem k časovým konsekvencím týkajícím se projednávání, schválení a publikaci 

novely vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a nezbytnosti 

publikovat Sdělení o antigenním složení vakcín v režimu zákona č. 258/2000 Sb., není  

v současné době požadované Sdělení k dispozici. 

 

Ad 8)  

Požadované doporučení NIKO není k dispozici. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11
https://ppo.mzcr.cz/workGroup/11


 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno  

 


