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Váš dopis ze dne 10. března 2020

V Praze dne 24. března 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 9. března 2020, ve věci uznání

potvrzení o vakcinaci a samotného očkování občanů ČR (s pobytem nebo nikoliv v ČR)

v České republice, pokud byla vakcinace provedena v zahraničí, konkrétně: splní-li občan

ČR povinnost podrobit se v prováděcím právním předpisu upravených případech

a termínech stanovenému druhu pravidelného očkování a splní-li fyzická osoba podmínky

pro očkování stanovené prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 537/2006

Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, v zahraničí, tedy mimo území

ČR a přiveze si ze zahraničí zpět do ČR doklad jednoznačně prokazující, že se občan ČR

podrobil v zahraničí očkování v intencích výše uvedeného prováděcího právního předpisu

platného na území ČR stanovenému druhu pravidelného očkování a splní-li občan ČR

podrobením se očkování v zahraničí podmínky pro očkování stanovené prováděcím

právním předpisem, kterým je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním

nemocem, v platném znění, bude takovému občanovi ČR uznán doklad o očkování jeho

samého nebo jiné fyzické osoby, jestliže takový doklad vystavil občanovi ČR lékař nebo

přímo medicínské pracoviště v zahraničí např. z území Evropské unie nebo mimo území

Evropské unie (Norsko, Nový Zéland, Spojené státy americké, Ruská federace, Izrael?

Jaké náležitosti musí takové písemné potvrzení o provedeném očkování občana ČR

v zahraničí obsahovat, aby bylo toto potvrzení uznáno na území ČR? Kdo a jakým

úředním, či jiným postupem takovou vakcinaci, potvrzení o jejím provedení uzná

za platnou na území ČR dle zákonů a předpisů ČR (například praktický lékař)?,

Ministerstvo zdravotnictví,

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Vyřizuje: odbor Kanceláře ministra
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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. 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.

Aby bylo provedení očkování doložitelné, musí být dle § 18 vyhlášky č. 537/2006 Sb.,

o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, který stanovuje rozsah zápisu

o provedeném očkování, proveden záznam do očkovacího průkazu nebo zdravotního

a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého o provedeném očkování obsahující tyto údaje:

nemoc nebo nemoci, proti nimž se očkuje, a název očkovací látky, datum jejího podání,

číslo šarže, podpis a razítko očkujícího lékaře.

Vzhledem k tomu, že státy EU a ani další státy mimo 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 uvedené legislativy je v gesci registrujících lékařů.
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