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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
13. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které jste uvedla informaci, že „Podle nové vyhlášky o povinném očkování pro zaměstnance v sociálních službách, se musím očkovat. Mám týden po prodělaném covidu. Ředitel organizace mě chce propustit, protože odmítám očkování v ochranné lhůtě 180 dnů.“
uvádíme následující:

Vaše žádost neobsahuje konkrétní dotaz. 
Níže Vám však zasíláme aktuální informace týkající se zrušení úpravy změn pravidelného a zvláštního očkování a souvisejících změn, které byly provedeny vyhláškou č. 466/2021 Sb.

Vyhláškou č. 466/2021 Sb. byla s účinností již ode dne 11. prosince 2021 změněna vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, 
ve změní pozdějších předpisů. Byla do ní vložena ustanovení, na základě, kterých jsou osoby starší 60 let a některé vyjmenované profese povinny podstoupit očkování pro nemoci covid-19.

Pro osoby, které dosáhly věku 60 let nebo vstoupily do vyjmenovaných povolání před 11. prosincem 2021 tak aktuálně dosud platí, že jsou povinny podstoupit očkování (základní schéma, bez boosteru) do 28. února 2022.

Vzhledem k tomu, že se toto datum blíží, bylo záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vytvořit dostatečný prostor pro důkladnou diskusi, zda povinnost očkování proti covid-19 mít součástí právního řádu a případně v jakém rozsahu. 
V reakci na to připravilo Ministerstvo zdravotnictví novelu vyhlášky 
o očkování, kterou byly vypuštěny všechny pasáže týkající se očkování proti covid-19, které do ní byly v prosinci vloženy.

Vyhláška byla projednána v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v nejbližších dnech bude publikována ve Sbírce zákonů (ministerstvem odeslána k publikaci dne 26.1.2022)

Datem účinnosti aktuálně nebude povinnost očkování proti covid-19 uložena nikomu.

Další případné změny v budoucnu budou přijaty až po avízované diskusi.




S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


