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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 15. června 2022 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 a doplněnou  
na základě výzvy dne 20. června 2022. 
 
Předmětným podáním jste se požádala o následující informace ve věci aktuální situace  
na UA a přílivu uprchlíků do ČR, konkrétně pak: 

• jak je možné, že není nutná zdravotní prohlídka pro děti cizí národnosti, které se mají 
začlenit do dětského kolektivu?  

• Jaký je tedy rozdíl mezi našimi dětmi, které jsou budoucností naší země a dětmi z UA? 

• víme z jakých poměrů pocházejí, víme, že tyto děti mají splněný očkovací plán, který je 
vyžadován v ČR?  

• víme, že tyto děti jsou zdravotné způsobilé?  

• kdo o tomto kroku rozhodl a na základě čeho? 
 
K Vašim dotazům uvádím: 
 
Nástup dítěte do předškolního zařízení v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je podmíněn doložením dokladu, že se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je k nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje na každé dítě 
bez ohledu na to, jaké je národnosti. Dále povinnost doložit zdravotní způsobilost, jejíž 
součástí je i doklad o očkování, je uložena § 9 zákona v případě účasti dítěte  
na zotavovací akci pro děti. Opět se tato povinnost vztahuje na každé dítě, bez ohledu  
na jeho národnost. Předmětná povinnost se však nevztahuje na účast dítěte  
na příměstském táboře, a to z důvodu neexistence právní úpravy tohoto typu akcí 
v legislativě Ministerstva zdravotnictví, tzn. opět bez ohledu na národnost dítěte.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na děti české národnosti i na děti všech ostatních 
národností se vztahuje shodná právní úprava, a to v rozsahu v České republice 
právně ošetřených povinností.  

Praktičtí lékaři pro děti a dorost a dětské UA Pointy, které poskytují zdravotní péči 
ukrajinským dětem, byli seznámeni s ukrajinským očkovacím kalendářem a postupují 
v souladu se stanoviskem vydaným Českou vakcinologickou společností ČLS JEP.       
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S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  

 
 


