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Váš dopis ze dne 21. ledna 2020

V Praze dne 5. února 2020

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 21. ledna 2020,

ve věci:

Jaké podmínky musí splnit občan ČR k tomu, aby mu byl uznán na území ČR nebo
v jiném státě EU doklad o očkování fyzické osoby tak, aby se již taková osoba
nemusela znovu podrobovat další vakcinaci, která je v ČR nebo v jiném členském
státě EU vyžadována?
Která legislativa přesně danou životní situaci občanů řeší?
Kdo je oprávněn a kompetentní v ČR k rozhodnutí ve výše uvedené životní situaci?

Vám sděluji následující:
Podle ustanovení § 46, odst. 1), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, má fyzická osoba, která
má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec,
který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl
povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je
oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, povinnost podrobit
se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému
druhu pravidelného očkování.
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Z výše uvedeného ustanovení

vyplývá,

že pokud

fyzická

osoba

splní podmínky pro

očkování stanovené prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, bude jí uznán doklad o očkování
fyzické osoby.
Vzhledem k tomu, že státy EU nemají jednotně nastavené požadavky na očkování včetně
očkovacího kalendáře, nelze ve všech případech garantovat, že očkování fyzické osoby
absolvované podle požadavků jednoho státu EU, bude plně vyhovovat požadavkům jiného
státu.

Povinná

vakcinace

v souladu

s

požadavky

výše

registrujících lékařů.
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