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V Praze 22. února 2019

Váš dopis ze dne 14. února 2019

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 1. února 2019, následně doplněné dne 13. února 2019 a 14. února 2019, evidované

pod ve věci dotazů:

1) Procentní výše naočkovaných obyvatel ČR od roku 2006 do roku 2017 hexavakcínou.

2) Procentní výše naočkovaných obyvatel ČR od roku 2006 do roku 2017 kombinovanou

vakcínou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.

3) V kolika případech byla v letech 2006 až 2017 udělena fyzické osobě pokuta za

přestupek spáchaný tím, že jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo

fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo

jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistil, aby se tato nezletilá

fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou

osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání

očkovací látky (trvalá kontraindikace)?

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví shromažďuje pouze data o proočkovanosti dětí proti nemocem,

u kterých je očkování povinné podle platné legislativy. Procentní výši naočkovaných

obyvatel ČR jako celku ministerstvo nesleduje.

Kontrola proočkovanosti je v ČR každoročně prováděna administrativním způsobem

u vybraných kohort dětí, které by vzhledem ke svému věku již měly být vakcinovány

v rámci platného očkovacího kalendáře.
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Ad dotaz č. 1)

Očkování hexavakcínou bylo dle platné legislativy v ČR zahájeno u dětí až v roce 2007.

Z uvedených důvodů nelze data o proočkovanosti hexavakcínou za rok 2006 poskytnout.

V tabulce 1 je uveden přehled proočkovanosti hexavakcínou až od roku 2009 vzhledem

k tomu, že až v tomto roku dosáhla potřebného věku k požadovanému rozsahu očkování

první kohorta dětí, u které bylo možno toto očkování kontrolovat.

Tabulka 1 - Proočkovanost dětí 4 dávkami hexavakcíny, 2009-2017, ČR

Rok kontroly Proočkovanost

proočkovanosti v%

2009 99,64

2010 99,14

2011 99,34

2012 99,22

2013 98,21

2014 97,15

2015

94,42

95,75

2016

2017 92,27

Ad dotaz č. 2)

V tabulce č. 2 je uveden Vámi požadovaný přehled proočkovanosti od roku 2006 do roku

2017.

Tabulka 2 - Proočkovanost dětí 2 dávkami vakcíny proti spalničkám, příušnicím a

zarděnkám, 2006 - 2017, ČR

Rok kontroly Proočkovanost

proočkovanosti v%

2006 98,26

2007 97,76

2008 97,90

2009 98,26

2010 98,02

2011 98,33

2012 98,51

2013 96,61

2014 96,12

2015 93,46

2016 89,55

2017 83,54
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Ad dotaz č. 3)

Ministerstvo zdravotnictví je podle § 80 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, odvolacím

orgánem proti rozhodnutím krajských hygienických stanic. V rámci této působnosti

Vám sdělujeme, že v letech 2006 až 2017 Ministerstvo zdravotnictví posuzovalo odvolání

proti rozhodnutím krajských hygienických stanic ve věci uložení pokuty pro nesplnění

povinnosti povinného očkování u dětí celkem v 5 případech.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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