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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Adam VOJTECH
ministr
V Praze dne Zá května 2018
Č.j.: MZDR 20091/2018-1/DZP
MZDRX012E2VG

Vážený pane řediteli,
v únoru loňského roku odeslalo Ministerstvo zdravotnictví všem zdravotním pojišťovnám
dopis č. j . MZDR 58690/2016-5/DZP obsahující stanovisko Ministerstva zdravotnictví ve
věci úhrady očkování mimo termíny stanovené vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování
proti infekčním nemocem, v platném znění, (dále jen „vyhláška"). Z tohoto stanoviska,
které dle dostupných informací není zcela respektováno, jednoznačně vyplývá, že
zdravotní pojišťovny jsou podle stávající právní úpravy povinny hradit i očkování mimo
termíny stanovené vyhláškou. Dále si dovoluji shrnout důvody, kvůli nimž tomu tak je.
Hlavním zákonným důvodem je, že ustanovení § 30 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění nestanoví žádné další podmínky kromě té, že musí jít o „očkovací
látky pro pravidelná očkování podle antígenního složení očkovacích látek stanoveného
Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví" [viz § 80 odst. 1
písm. e) zákona o ochraně veřejného zdraví].
Při úhradě zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je poté
nezbytné vycházet primárně z posouzení individuální potřeby pojištěnce na jejich
poskytnutí. V případě pravidelného očkování je proto z hlediska podmínek zákona
o veřejném zdravotním pojištění především podstatné, zda očkování, byť provedené
mimo termíny stanovené vyhláškou, bude plnit účel ve směru ke konkrétnímu pojištěnci.
Očkování by proto podle mého názoru v souladu s § 13 zákona o veřejném zdravotním
pojištění mělo být hrazeno až do takového věku dítěte, který odpovídá indikačním
podmínkám použitého očkovacího přípravku, maximálně však do věku, do kterého je
dané očkování prokazatelně přínosem pro zdraví dítěte. Ostatně z hlediska zdraví
pojištěnce i kolektivní imunity je bezpochyby žádoucí, aby bylo dítě očkováno alespoň
později než vůbec.
Dovoluji si zdůraznit, že dodržení očkovacího kalendáře není podle mého názoru věcí
dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce očkovací
kalendář poruší, dopouští se tím jednoznačně protiprávního jednání v podobě přestupku
podle zákona o ochraně veřejného zdraví a vystavuje se pokutě až do výše 10 tisíc Kč.
Očkování musí být uhrazeno ze zdravotního pojištění nikoliv proto, že by očkovací
kalendář byl nepovinný a zákonný zástupce mohl porušovat zákon, ale proto, že i přes
protiprávní čin zákonného zástupce považujeme provedení očkování dítěte za přínosné
i tehdy, pokud k němu dojde až po termínu stanoveném očkovacím kalendářem.

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
Elektronický podpis - 16.5.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Eva Sadílková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.1.2019

ks

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Uvedený výklad přitom nemá žádné dopady na systém veřejného zdravotního pojištění,
neboť bude hrazeno očkování a očkovací látky osobám, kterým by i v případě dodržení
termínů stanovených vyhláškou byly ze zdravotního pojištění uhrazeny.
Vážený pane řediteli, pevně věřím, že Vaše zdravotní pojišťovna již postupuje plně
v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví z minulého roku. Pokud by tomu tak
nebylo, očekávám okamžitou nápravu.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3
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