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   1.  Kdo jsme

Jsme sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. 
Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě 
očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí zde zatím chybí věcná diskuse na toto téma 
a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých 
dětí.

Chceme proto:

1. zprostředkovat rodičům všestranné informace o problematice očkování a podpořit je tak v jejich 
zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí;

2. vytvářet prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování;
3. jménem rodičů se podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozho-

dování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak, jak to odpovídá mezinárod-
ním úmluvám, kterými je ČR vázána.

Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami.

Kdo nejsme a co nechceme?

1. Nejsme odborná organizace.
2. Nejsme odpůrci očkování.
3. Nechceme rodičům dávat hotové návody a názory.
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   2. Aktivity v roce 2015

Od počátku roku 2015 byla velká část naší činnosti zacílena na plánovanou novelu zákona o ochraně 
veřejného zdraví, kde byla snaha protlačit část, která značně ovlivňovala politiku očkování v ČR.

Vydali jsme k tomuto tématu několik tiskových zpráv:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/v-mediich/650-novela-zakona-o-ochrane-vere-
jneho-zdravi

 � http://www.rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/661-otevreny-dopis-rozalio
 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/674-ockovani-navrhy-zmen

Zástupci Rozalia se účastnili zasedání PS, kde se rozhodovalo o dalším postupu novely.

Na základě těchto událostí vznikla skupina rodičů, kteří začali intenzivně navštěvovat poslance a členy 
zdravotního výboru a řešit s nimi otázky kolem neočkovaných děti a sankcí navrhovaných v novele.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví prošla přes zdravotní výbor do druhého čtení poslanecké 
sněmovny:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/v-mediich/682-novela-o-ochrane-verejneho-
zdravi-prosla-do-dalsiho-cteni

Rozalio vydalo petici proti restrikcím státu, kterou s téměř 
20 000 podpisy předalo Ministerstvu zdravotnictví.

Současně probíhala intenzivní jednání s poslanci a senátory 
o změně podle našeho návrhu, který jsme do poslanecké 
sněmovny předložili.

Na konci února jsme položili Ministerstvu zdravotnictví
několik otázek, na které se rodiče nejčastěji ptají. 

Odpovědi naleznete zde:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-
odborniky/694-odpovedi-mz-na-caste-dotazy-obcanu-na-
problematiku-kolem-ockovani

Současně byl na začátku března uspořádán seminář na téma očkování. Byl to v pořadí druhý seminář  
na půdě PS a navazoval na první, který proběhl již v listopadu loňského roku. Tyto semináře pořádali  
poslanci Mgr. Farský a Mgr. Nováková.
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Jaké překvapení ale bylo, když jsme zjistili, že se 3.3. konají na půdě PS dva semináře se stejným  
tématem. Dopolední pořádali opět poslanci Farský a Nováková a druhý, na který jsme nebyli přizvaní, 
pořádala poslankyně Marková.

Byli jsme přítomni na obou seminářích.

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/705-seminare-o-ockovani-3-3-2015-v-
poslanecke-snemovne

Byli jsme účastni i jednání zdravotního výboru, které se konalo 19.3.2015.

Na konci března nás čekalo další překvapení ve formě paragrafu v novele. Ten by umožňoval očkování 
dětí proti vůli rodičů.

Napsali jsme otevřený dopis:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/726-otevreny-dopis-k-zastaveni-pokusu-o-zavedeni-
nasilne-zdravotni-pece

Konec dubna a začátek května se nesl v duchu zápisů do mateřských škol. Denně jsme dostávali 
desítky e-mailů se stejným tématem: nepřijetí nedoočkovaného či zcela neočkovaného dítěte  
do mateřských školek.

Situace byla zoufalá a počínání zřizovatelů a ředitelů mateřských škol hraničilo s honem  
na čarodějnice. V souběhu událostí obdrželi i desítky rodičů oznámení o tom, že bude jejich dítě,  
které již několik let školku navštěvuje, z důvodu neočkování vyloučeno.

Sestavili jsme evidenci, kam jsme zapisovali jednotlivé případy, a s rodiči dále individuálně  
spolupracovali. Společně s LLP a dalšími právníky jsme připravili odvolání, které jsme v drob-
ných modifikacích rodičům rozesílali. Současně jsme na tristní situaci upozorňovali osoby  
činné v problematice očkování.

Napsali jsme důrazný dopis prof. Prymulovi, v  němž jsme vylíčili případy, které se kolem zápisů  
a vyloučení dětí dějí, a on doznal, že toto už nemá nic společného se zdravým rozumem a rozhodl  
se nám vyjít vstříc.

Výsledkem těchto jednání bylo rozhodnutí, které padlo na květnovém zasedání NIKO, ve kterém bylo 
rozhodnuto, že do MŠ smějí i děti očkované hexavakcínou ve schématu 2+1 a stačí pouze jedna dávka 
MMR vakcíny.
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I přes veškeré apely, schůzky s poslanci a další aktivní postupy ke změně v novele zákona o ochraně 
veřejného zdraví, poslanci tuto novelu schválili v původně navrhovaném znění, pozměňovací návrhy 
smetli ze stolu a poslali novelu do Senátu.

 � http://www.rozalio.cz/index.php/147-tiskove-zpravy/753-poslanci-zabetonovali-represivni-
ockovaci-systém

Vzhledem k celé situaci kolem očkování a neustálému tlaku nejen našeho, ale i médií a odborné 
veřejnosti, se na začátku června sešla poprvé pracovní  komise pro očkování, kterou svolalo Minis-
terstvo zdravotnictví a jejímiž členkami jsou také předsedkyně spolku Rozalio Martina Suchánková  
a právnička LLP Tereza Hrubá. Více z prvního setkání komise se dočtete zde:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/769-denik-z-pracovni-komise-pro-
ockovani-i

V červnu také odvysílala Česká televize pořad „Nedej se plus - Utajená data“, který byl celý věnován 
informacím, které neměla široká veřejnost znát. Pořad pak prošel ostrou kritikou a jeho tvůrci svou 
činnost museli obhajovat před etickou komisí a RRTV.

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/v-mediich/772-ct2-nedej-se-plus-utajena-data

Na podporu autorů zaslalo i Rozalio své vyjádření.

V mezičase se naše aktivity zaměřily na schůzky se senátory, kteří měli rozhodnout o dalším osudu 
novely zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nakonec 18.6. Senát vrátil novelu zpět do Poslanecké sněmovny.

 � http://www.rozalio.cz/index.php/151-aktuality/779-ockovani-nema-byt-podminkou-pro-prijeti-
do-skolky-mini-senat

 
Na začátku září proběhlo XI. Očkovací fórum v Sedlištích u Kostelce nad Černými lesy. Přijelo přes 100 
členů Rozalia.
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Na tomto setkání proběhla i valná hromada, kde byl zvolen výkonný výbor Rozalia. Zápis z valné hro-
mady naleznete zde: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-nas/valne-hromady/907-zapis-z-valne-hromady-2015

Dalším naším počinem byl informační leták týkající se očkování:

 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/648-letak

Během roku 2015 jsme rozeslali 80 000 ks těchto letáků.

Podpořili jsme nultý ročník pietní akce „Zapal svíčku za včeličku“ a pomohli prezentovat brožury vzniklé 
v souvislosti s novelou, ve kterých jsou sepsány příběhy rodin, kterým očkování zásadně změnilo život.

V roce 2015 absolvovala předsedkyně spolku Martina Suchánková přes 80 besed po celé České re-
publice.

Neustále probíhala jednání, schůzky a medializování problematiky očkování.

   3. Cíl pro příští rok:

 � Restrukturalizace práce ve sdružení, nová grafická úprava stránek, vyhledávání možnosti grantu a 
fundraising, komunikace a propojení se zahraničními organizacemi s podobným zaměřením jako 
ROZALIO, vytvoření výroční zprávy.

 � Intenzivně informovat a podporovat rodiče v prosazování individuálního přístupu k dítěti.
 � Předkládat a překládat více informací ze zahraničí.
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   4. Bankovní spojení

Pro platby v korunách:
  
číslo účtu: 2500012517/2010

Transparentní účet pro hrazení soudních výloh:
 
číslo účtu: 2600037973/2010

Transparentní účet byl založen pro podporu rodičů, kteří jsou ochotni stát si za svým právem před 
soudy. Na účet se můžete podívat na této adrese:
 
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600037973
   
Pro platby v eurech a dolarech:
 
pro platby v eurech: 210386968/0300
pro platby v dolarech: 210387020/0300
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Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 662 66I.

Služby celkem 693 69II.

Osobní náklady celkem 664 66III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 6V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 20110 201

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1312 13I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 21817 218VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 23119 231

Výsledek hospoda ření před zdaněním 3030C. 20

Výsledek hospoda ření po zdan ění 3030D. 21
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spolek
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