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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 10. prosince 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.  

 

Předmětným podáním jste uvedl následující:  
 
V ust. § 46 odst. 2 zák. o. v. z. se uvádí: „Před provedením pravidelného a zvláštního 

očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím 

právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se 

neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání 

podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních 

služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování 

zapíše do zdravotnické dokumentace.“  

V ust. § 46 odst. 6 se uvádí: „Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky 

provedení očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku 

infekčního onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním 

očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku 

infekčního onemocnění.“; 

a vznesl jste následující dotazy: 

1. U jakých očkování se v současnosti postupuje podle ust. § 46 odst. 2 zák. o. v. z. a ust. 

§ 46 odst. 6? 

2. Prosím o zaslání prováděcí právní předpis dle ust. § 46 odst. 6.  

K Vaší žádosti Vám sděluji: 

 

Ad 1 

Podle výše vyjmenovaných ustanovení se postupuje v případě zvláštního očkování proti 

spalničkám a v případě zvláštního očkování proti virové hepatitidě B. Postup v těchto 

případech zároveň závisí i na výsledcích individuálního klinicko-epidemiologického 

posouzení očkovací anamnézy posuzované osoby. 

 

Ad 2 

Prováděcím právním předpisem k výše uvedenému ustanovení je vyhláška č. 537/2006 

Sb. o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění. Znění uvedené vyhlášky před 

vydáním její poslední novely je dostupné v řadě zdrojů, například na webových stránkách 
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Zákony pro lidi, Sbírka zákonů, Sagit-InfoNet apod. 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování 

proti infekčním nemocem (zakonyprolidi.cz) 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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