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Adresa pro doručení:

V Praze 3. května 2018

Váš dopis ze dne: 23. 4. 2018

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. dubna 2018, evidované pod č.j.: ve věci věkového intervalu

podání druhé dávky MMR vakcíny podle vyhlášky 537/2006 Sb., v platném znění

Vám sděluji následující:

Podání druhé dávky MMR vakcíny se podle či. II citované vyhlášky provede u dětí, kterým

nebyla tato druhá dávka podána do doby nabytí účinnosti vyhlášky o očkování proti

infekčním nemocem tedy k 1. 1. 2018 v době od dovršení pátého do dovršení šestého

roku věku dítěte.

K zaslaným dotazům uvádím:

Ad 1) Na dětské lékaře, kteří podle §47a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., provádějí

pravidelné očkování, se bez výjimky vztahuje obecně závazný předpis - vyhláška

č. 537/2006 Sb., v platném znění. Proces přípravy tohoto legislativního předpisu je zcela

standardní a rámci připomínkových řízení se k němu vyjadřují rovněž odborné společnosti.

Všichni dětští lékaři musí při své činnosti postupovat v souladu s platnou legislativou. Není

~* A; ; z povinností ústředního správního orgánu seznamovat jednotlivé lékaře se zákonnými

normami po jejich publikaci ve Sbírce zákonů.
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Ad 2) Vdaném případě se může rodič obrátit na místně příslušný orgán ochrany

veřejného zdraví.

Ad 3) Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici informace o tom, že by existoval

ze strany KHS nátlak na dětské lékaře, aby děti narozené vletech 2015-2016 byly

očkovány druhou dávkou MMR vakcíny podle „staré" vyhlášky a tím se de facto

porušovalo přechodné ustanovení či. II vyhlášky č. 537/2006 Sb., v platném znění.

Ad 4) S ohledem na výše uvedené, neshledává Ministerstvo zdravotnictví Vámi uváděné

tvrzení v bodě 3) Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

za možné.
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