
STATUT NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE  

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Národní imunizační komise (dále jen „NIKO“) je zřízena na základě příkazu ministra 

zdravotnictví č.    /2017 v souladu s § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. NIKO je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“). 

3. NIKO tvoří zástupci Ministerstva zdravotnictví a dále zástupci odborných společností, 

jejichž výčet je uveden v článku 4 odst. 1.  

4. Za činnost NIKO odpovídá ministrovi zdravotnictví její předseda. 

5. V rámci NIKO se zřizuje Expertní pracovní skupina (dále „EPS NIKO“), výčet členů je 

uveden v čl. 4 odst. 2. 

6. Za činnost EPS NIKO odpovídá předsedovi NIKO předseda EPS NIKO. 

7. NIKO nemá právní osobnost.  

8. Členství v NIKO je čestné, členové jej vykonávají bezúplatně a bez nároku na odměnu. 

9. Zázemí pro činnost EPS NIKO zajišťuje Státní zdravotní ústav a  zázemí NIKO zajišťuje 

Ministerstvo zdravotnictví. 

10. Statut, Jednací řád, jmenný seznam členů NIKO a EPS NIKO jsou zveřejňovány 

na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Zveřejňován je i zápis z jednání NIKO. 

 

 

Článek 2 

Působnost EPS NIKO 

1. EPS NIKO jedná na základě své vlastní inciativy, případně na základě podnětů NIKO. 

2. Hlavním posláním EPS NIKO je příprava odborných doporučení pro NIKO za účelem 

stanovení optimální strategie vakcinační politiky v ČR, směřující ke snížení nemocnosti 

infekcemi, které jsou dostupnými vakcínami preventabilní. 

3. EPS NIKO připravuje doporučení antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, 

zvláštní a mimořádná očkování podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně veřejného 

zdraví. 

4. Základními kritérii pro předkládání návrhů změn v očkování k projednávání NIKO 

zejména jsou:  

a) nepříznivý trend výskytu očkováním preventabilních infekčních onemocnění v ČR 

a ve světě; 

b) výsledky vyhodnocení celostátních sérologických přehledů zaměřených na průkaz 

protilátkové odpovědi proti původcům vybraných infekčních onemocnění 

preventabilních v rámci pravidelného očkování u relevantních kohort populace; 

c) podněty odborných lékařských společností a odborných lékařských spolků České 

lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a podněty Státního zdravotního 

ústavu; 

d) doporučení Evropské unie a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a 

doporučení Světové zdravotnické organizace;  



e) změny týkající se vakcín, především důvodné či prokázané podezření na nedostatky 

účinnosti, bezpečnosti či jiných vlastností vakcín a doporučení Světové zdravotnické 

organizace; 

5. EPS NIKO rozhoduje v souladu s jednacím řádem 

 

 

Článek 3 

Působnost NIKO 

1. Na základě předložených návrhů a doporučení podle článku 2 vyhodnotí NIKO efektivitu 

předložených odborných návrhů a na základě výsledku svého hlasování předloží 

své návrhy ke schválení a případné realizaci Ministerstvu zdravotnictví. 

2. NIKO projednává návrhy na změny očkovací strategie a námětů na změnu vyhlášky 

o očkování proti infekčním nemocem, předložených podle článku 2.  

3. NIKO rozhoduje v souladu s jednacím řádem. 

 

 

Článek 4 

Složení NIKO 

1. Složení NIKO: 

- Hlavní hygienička ČR, v postavení předsedy NIKO 

- Náměstek pro zdravotní péči 

- Náměstek pro zdravotní pojištění 

- Zástupce odboru ochrany veřejného zdraví 

- Zástupce České vakcinologické společnosti ČLS JEP 

- Zástupce Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP 

- Zástupce Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 

- Zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny 

- Zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR 

2.   Složení EPS NIKO:   

- Ředitel Státního zdravotního ústavu, v postavení předsedy EPS NIKO 

- Zástupce České vakcinologické společnosti ČLS JEP 

- Zástupce České pediatrické společnosti ČLS JEP 

- Zástupce Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 

- Zástupce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP 

- Zástupce Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP 

- Zástupce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 

- Zástupce Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu 

 

 

Článek 5 

Jmenování členství NIKO 

1. Předsedu, místopředsedu a tajemníka NIKO a členy jmenuje ministr zdravotnictví na 

návrh předsedy NIKO  

2. Místopředseda, tajemník a členové NIKO jsou jmenováni na dobu určitou, a to na pět let.  

 

.  



3. Místopředsedu a tajemníka EPS NIKO jmenuje ředitel Státního zdravotního ústavu. 

Členy EPS NIKO jmenuje na základě návrhů subjektů uvedených v článku 4.2 ředitel 

Státního zdravotního ústavu. 

4. Místopředseda, tajemník a členové EPS NIKO jsou jmenováni na dobu určitou, 

a to na pět let.  

5. Členství v  NIKO a EPS NIKO zaniká odvoláním, uplynutím lhůty pěti let od jmenování 

nebo písemnou rezignací či úmrtím. 

 

 

 

Článek 6 

Externí spolupráce 

1. NIKO a EPS NIKO mohou podle potřeby požádat o spolupráci externí odborníky. 

2. Externí odborníci se mohou jednání NIKO a EPS NIKO účastnit pouze na pozvání 

předsedy.  

3. Přizvaní externí odborníci mají pouze hlas poradní. 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

Tento statut nabývá účinnosti dnem vydání. 


