
JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE  

1. Národní imunizační komise (NIKO) a EPS NIKO se schází dle potřeby, nejméně však 

1 krát ročně. 

2. Jednání NIKO a EPS NIKO svolává, na základě návrhu příslušného místopředsedy, 

předseda prostřednictvím tajemníka. Jednání   řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda. Jednání jsou neveřejná. 

3. Pozvánka na jednání obsahuje datum, čas, místo jednání a jeho program, 

který je navrhován příslušným předsedou. K pozvánce se dle potřeby připojují 

podkladové materiály, týkající se programu jednání. Pozvánka se rozesílá v elektronické 

podobě, a to nejméně 10 dní před vlastním jednáním. 

4. Členové NIKO a členové EPS NIKO jsou povinni se jednání účastnit a plnit aktivně své 

úkoly vyplývající z jednání a ze svého členství. Členové NIKO a členové EPS NIKO 

se mohou z účasti na jednání omluvit prostřednictvím příslušného tajemníka, 

a to nejpozději 3 dny před stanoveným termínem jednání. Spolu s omluvenkou mohou 

zaslat písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu, se kterým členy seznámí 

předseda. Členství v NIKO je nezastupitelné. 

5. Členové NIKO rozhodují o projednávané problematice veřejným hlasováním prostou 

většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. NIKO 

a EPS NIKO jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

6. Za organizační záležitosti spojené s činností NIKO a EPS NIKO a za vypracování zápisu 

z jejich každého jednání je zodpovědný jejich tajemník. Věcnou a formální správnost 

zápisu a přijatých závěrů z jednání NIKO a EPS NIKO verifikuje svým podpisem 

předseda. Zápis z jednání EPS NIKO se zasílá v termínu do 10 pracovních dní 

předsedovi NIKO. Zápis z jednání NIKO se zasílá v termínu do 10 pracovních dnů 

ministrovi zdravotnictví. 

7. Zápis z jednání NIKO a EPS NIKO obsahuje vždy datum a místo jednání, prezenční 

listinu včetně omluvených členů, závěry jednání členěné podle jednotlivých bodů 

programu jednání včetně výsledků hlasování a u stanovených úkolů i jméno nositele 

úkolu a termín plnění zadaného úkolu. 

8. Ke každé pořizované prezenční listině ze zasedání  NIKO a EPS NIKO je přiloženo 

písemné prohlášení každého z přítomných členů k jednotlivým projednávaným bodům 

programu o deklaraci případného konfliktu zájmů. V případě deklarovaného konfliktu 

zájmů je členům odebráno hlasovací právo k danému bodu programu. Deklarace 

konfliktu zájmů člena je uvedena v příloze 1 Jednacího řádu.  

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k Jednacímu řádu NIKO 

DEKLARACE KONFLIKTU ZÁJMŮ ČLENA 

NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE (NIKO) 

 

Východiska a definice 

Cílem tohoto dokumentu je definovat možné osobní zájmy členů odborné a rozhodovací 

sekce NIKO a stanovit způsob deklarace tak, aby byl maximálně potlačen vliv střetu zájmů 

jednotlivých členů NIKO. Tento dokument je platný pro každého člena NIKO. Na úvod 

každého jednání odborné a rozhodovací sekce NIKO bude prvním bodem programu jednání 

i otázka možného střetu zájmů jednotlivých členů ke každému projednávanému bodu. 

Osobními zájmy se rozumí jakékoliv vztahy mezi: 

a) členem NIKO, jeho rodinou, blízkými osobami, členy společné domácnosti na straně 

jedné a 

b) farmaceutickým průmyslem a osobami hájícími zájmy farmaceutických společností 

na straně druhé, se kterými mají nebo měly osoby uvedené pod písmenem a) 

obchodní nebo pracovní či obdobné vztahy. 

Mezi osobní zájmy patří zejména: 

a) Zájmy finanční - rozumí se jakékoliv finanční zájmy ve farmaceutickém sektoru, 

veřejném zdravotnictví, zdravotních pojišťovnách a sektoru zdravotnických 

prostředků, a to včetně držení akcií, kapitálových podílů, cenných papírů a dluhopisů. 

Za finanční zájem se nepovažuje investice v podílových fondech nebo podobných 

institucích, kde investor nemá vliv na řízení financí. 

b) Práce pro farmaceutický průmysl - rozumí se všechny činnosti prováděné během 

posledních pěti let ve prospěch farmaceutických společností nebo hrazené 

farmaceutickými společnostmi: 

- účast na vnitřním rozhodování farmaceutické společnosti (např. správní 

rada); 

- trvalý nebo dočasný pracovní poměr ve farmaceutické společnosti; 

- práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr 

(v rámci dohody o provedení práce či pracovní činnosti mimo pracovní 

poměr), nebo na základě objednávky či smlouvy podle občanského 

zákoníku (tj. služby proplácené na základě faktury), konzultace nad rámec 

pracovní činnosti, přednášky či jiná účast na školících a tréninkových 

akcích atd. 

c) Jiné vazby na farmaceutický průmysl - rozumí se veškerá pomoc a podpora získaná 

během posledních pěti let od farmaceutických společností spojená s osobním 

peněžním nebo materiálním prospěchem, včetně zápůjček (např. výpočetní 

techniky), grantů, sponzoringu (např. účast na kongresech) nebo dotované členství. 

d) Účast ve studiích podporovaných příslušnou farmaceutickou společností vyrábějící 



jakoukoliv očkovací látku. 

Blízkými osobami se rozumí příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner 

podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství nebo jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném. 

Titul: 

Jméno: 

Příjmení: 

Instituce (kterou v odborné nebo rozhodovací sekci NIKO zastupujete): 

Mám – Nemám – Měl/a – Neměl/a jsem žádný (nehodící se škrtněte) osobní, přímý či 

nepřímý zájem ve vztahu           k farmaceutickému průmyslu. 

V případě, že máte osobní, přímý či nepřímý zájem ve vztahu k farmaceutickému průmyslu, 

konkretizujte, kterých bodů se týká a co je jeho důvodem: 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  

Dne:                       ………………………………………………………… 

                 podpis 

 

 


