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Milí přátelé, kolegové, členové, dárci a příznivci! 

Rok 2016 byl v oblasti očkování a činnosti Rozalia plný událostí. Ač se mnohým může zdát, že se  
v oblasti očkování v ČR neděje nic zásadního, že zákony a vyhlášky omezující svobodnou volbu  
a informovaný souhlas stále platí v téměř nezměněné podobě mnoho let, vězte, že vývoj a změny 
nastávají. Můžeme si toho všimnout na počtu rodičů, kteří vědomě, informovaně a „svobodně“  
rozhodují o očkování svých dětí, na množství článků a informací, které k tomuto tématu vyšly, nebo  
na poslancích obeznámených s problematikou vakcinace, a to třeba právě na pozměňovacích návrzích 
zákonů s očkováním souvisejících. A dalo by se pokračovat. Situace jistě není růžová, ale občanská  
aktivita má velký smysl a dopad. Já se o tom přesvědčuji každý den, tak hurá do ní! 

Tato výroční zpráva přináší souhrn toho nejzásadnějšího, čeho se naše práce přímo dotýkala, k čemu 
jsme se vyjadřovali nebo o co jsme se přímo zasazovali. 

Velké díky však patří vám všem, kteří Rozalio podporujete, ať svou prací, finančními i nefinančními 
dary, svými tipy a názory či jinou formou pomoci. Doufám, že nám zachováte přízeň i do dalších let! 

Martina Suchánková 
předsedkyně spolku ROZALIO
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   1.  Kdo jsme

Rozalio je spolek rodičů, kteří chtějí dobrovolný systém očkování s otevřenou informovaností. 
Požadujeme, aby očkování bylo prováděno vždy s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací 
možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování. 

Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila 
vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí. 

Naše vize:

Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování

Naše poslání:

Rozalio různými prostředky zvyšuje informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného 
očkování. 

Co nabízíme:

Především informace, a to formou:

 � poradenství – e-mailem, telefonicky, na facebookových stránkách Rozalia

 � aktualit i odborných informací v problematice očkování – na webu a na Facebooku

 � materiálů – letáků, brožur

 � přednášení na besedách

Dále také právní podporu, přičemž v některých případech pomáháme i finančním příspěvkem  
na výlohy při soudních sporech (např. vypracování žaloby, odvolání atd.). 

Podporujeme rodiče v jejich informovaném a svobodném rozhodování o očkování jejich dětí. 
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   2.  Aktivity v roce 2016

Primární činností spolku je poradenství, a tak jsme telefonicky, e-mailem a na facebooku zodpověděli 
asi 600 dotazů. Komunikovali jsme se zákonodárci, právníky a dalšími odborníky. Vyjadřovali jsme  
se do řady médií – tisku, rozhlasu i televize. Aktivně se zapojujeme také do debat na sociálních sítích  
a v internetových skupinách.

Změny ve spolku Rozalio

V souladu s novým občanským zákoníkem se změnila právní forma Rozalia z „občanského sdružení“ 
na „zapsaný spolek“, nově se tedy označujeme jako Rozalio z. s. a v souvislosti s touto změnou máme 
tedy nové, resp. upravené stanovy: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/19-o-nas/stanovy/960-stanovy-2

Za poslední dva roky vzrostla členská základna Rozalia a jeho činnost se rozšířila, a tak jsme si uvědomili, 
že spolek potřebuje směřovat k profesionalizaci, abychom byli schopni dosahovat vytýčených cílů.  
Ve druhé polovině r. 2016 jsme zaměřili aktivitu na rozdělení naší práce, abychom měli jasně vymezené 
činnosti, a lépe tak plnili úkoly. Začali jsme zaměřovat pozornost na efektivní řízení a fungování,  
fundraising, poradenství a v neposlední řadě i na to, jak vystupovat v médiích. Začali jsme používat 
management systém i komunikační technologie pro pravidelné porady a každodenní činnost, čímž  
se povedlo naši práci zefektivnit. 

Postupně se nám podařilo vytvořit dvě hlavní pracovní skupiny. První tvoří překladatelé, tedy dobro-
volníci věnující se překládání cizojazyčných textů do českého jazyka. A pak je to PR skupina zahrnující 
lidi z různých oborů, jejímž hlavním cílem je zvýšit povědomí o Rozaliu. 

Nadále aktivně hledáme dobrovolníky z různých odvětví, zejména odborníky (právníky, 
lékaře), ale také přednášející, kteří by mohli vést besedy na různých místech v ČR. 

Úspěšně propojujeme naši neziskovou organizaci s komerčním sektorem; na konci roku 2016 se 
nám povedlo navázat spolupráci s těmito společnostmi: www.imix-natural.cz, www.biolevel.cz, 
www.branakdetem.cz, www.eone.cz. Z této spolupráce plynou zejména výhody pro členy a příznivce 
Rozalia ve formě slev. Hledání dalších spolupracujících společností pokračuje! 
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Připojili jsme se také k aktivitě „Giving Tuesday“, den darování a dobrovolnictví. 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/951-givingtuesday-den-darovani-a-dobrovolnictvi-
letos-poprve-take-v-cr

Akce pro širokou veřejnost

V roce 2016 jsme přednášeli na cca 60 besedách a akcích na mnoha místech republiky. 

Opět jsme podpořili akci „Zapal svíčku za včeličku“, tentokrát to byla akce mezinárodní. Setkání se 
pořádalo 3. června a tento den byl současně vyhlášen Mezinárodním dnem poškozených očkováním. 

V září jsme uspořádali XII. Očkovací fórum. Této dvoudenní akce se zúčastnilo 50 dospělých a 20 dětí. 
Svou účastí a prezentací nás poctili MUDr. Jan Vavrečka a Mgr. Zuzana Candigliota. 

Aktivity v zákonodárné, soudní a další odborné sféře

Pro jasné vyjádření našich požadavků a kritiky k situaci v ČR jsme vypracovali „Návrhy změn systému 
očkování v České republice“, které jsou zároveň opěrnými body našich aktivit. 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/931-navrhy-zmen-systemu-ockovani-v-ceske-
republice

V červnu proběhlo 4. zasedání Pracovní komise pro problematiku očkování při Ministerstvu zdra-
votnictví, do které byli zástupci Rozalia přizváni. Projednáváno bylo hned několik bodů, celý zápis  
z jednání komise si můžete přečíst zde: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/939-report-ze-ctvrteho-jednani-
komise-pro-problematiku-ockovani
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V listopadu pořádala platforma Argumentor on-line diskusní seminář k povinnému očkování  
a naše zástupkyně se ho aktivně zúčastnila. Seminář byl uspořádán díky velkému zájmu lidí, kteří se  
na stránkách Argumentoru vyjádřili k názoru „Neočkované děti nemají ve školce co dělat!“ 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/954-seminar

V poradně jsme zaznamenali výrazný nárůst dotazů ohledně hrazení vakcín povinného očkování. 
Objevilo se několik případů nespokojených rodičů, po kterých chtěl pediatr proplatit povinné  
vakcíny kvůli odkladu očkování na jejich žádost. Zdravotní pojišťovny údajně vyžadovaly po pedi-
atrech zaplacení očkování provedeném mimo očkovací kalendář. Rozhodli jsme se tedy tyto případy 
objasnit. Po několikaměsíční vytrvalé práci a  dopisování si s pojišťovnami a státními instituce-
mi se nám podařilo získat stanovisko Ministerstva zdravotnictví k úhradě povinných vakcín při 
odložení očkování z jiných než zdravotních důvodů, ze kterého jasně plyne, že povinné, státem 
doporučené vakcíny se hradí vždy, bez ohledu na dobu očkování i důvod odkladu. 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/964-zdravotni-pojistovny-a-hrazeni-povinnych-vak-
cin-pri-odlozeni-ockovani-bez-zdravotni-indikace

Na podzim roku 2016 Ústavní soud uznal jako důvodnou stížnost rodičů z Brněnska, kteří své dítě 
neočkovali z důvodu světské výhrady svědomí. Tímto rozhodnutím byla fakticky zavedena sekulární, 
tedy nenáboženská (světská) výhrada svědomí jako výjimka odmítnutí povinného očkování. Tento 
případ, který se táhl přes sedm let, jsme sledovali od samotného začátku a rodiče podpořili i finančně. 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/859-ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ocko-
vani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi-2

Mateřské školy

Během roku 2016 jsme obdrželi přes dvě stovky e-mailů s dotazem, jak dále postupovat při zápisech 
do školky u částečně či zcela neočkovaných dětí. Dostávali jsme k posouzení a úpravě různé formy 
odvolání a žádostí o výjimku. Vytvořili jsme proto dokument Jak postupovat v případě žádosti 
o výjimku a jak výjimku udělit: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/vzory-dokumentu/891-jak-ve-skolce-pozadat-o-vyjim-
ku-a-jak-vyjimku-udelit-3 

U Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je nyní šest případů diskriminace  kvůli nedodržení 
řádného očkování, stížnosti rodičů, kteří dostali pokutu, nebo jejichž děti byly vyloučeny ze školky či 
do ní nebyly přijaty. K těmto případům jsme sepsali a poslali naše „vyjádření“ (tzv. amicus curiae), 
které si můžete přečíst zde: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/pravni-normy/932-zprava-rozalio-pro-evropsky-soud-
pro-lidska-prava
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K novince v předškolní docházce, tedy k povinnému předškolnímu roku, do kterého musí od  
r. 2017 nastoupit všechny děti bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou očkované, jsme se vyjádřili přímo  
v Českém rozhlase: 

 � http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/v-mediich/928-ctyrlete-neockovane-dite-do-skolky-
nesmi-petilete-uz-musi-rozalio-dokazuje-to-ze-jde-o-trestani-neockovanych-ne-o-zdravi-deti

   3.  Cíle pro příští rok

 � Zvýšit povědomí o možnostech bezpečného očkování.

 � Aktivně se účastnit různých akcí zaměřených na rodiče a děti, a to formou infostánků, přednášek 
a rozdávání informačních materiálů. 

 � Rozšířit vydání informačních brožur s názvem „Jak zasáhl systém očkování do některých rodin“  
o další, již 3. díl. Třetí brožura by měla být obsáhlejší než obě předchozí. 

 � Pokusit se o efektivní profesionalizaci spolku, která spočívá zejména ve strukturalizaci, odměňování 
stěžejních pracovníků, získání finančních prostředků na činnost, školení aktivních dobrovolníků  
a pořádání víkendových pracovních setkání. 

 � Pořídit kvalitní komunikační nástroje a databáze.

   4.  Poděkování 

Upřímně děkujeme našim příznivcům, členům, dobrovolníkům a všem, kteří nás aktivně podporují. 
Ceníme si i podpory „jen“ myšlenkové, protože každá pozitivní myšlenka se počítá. Především díky 
vám všem můžeme nadále podporovat rodiče a pomáhat jim činit rozhodnutí o očkování jejich dětí 
podle vlastního uvážení. 

   5.  Kontakty

ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování z. s.

Adresa: Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5

Tel. číslo: +420 608 44 60 60

E-mail: rozalio@rozalio.cz
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Bankovní spojení:

Pro platby v korunách (pro konkrétní dary): 

Číslo účtu: 2500012517/2010

Transparentní účet: 

Číslo účtu: 2600037973/2010

Účet je volně k nahlédnutí na této adrese: 

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600037973

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování z. s.
Sestavily: Petra Sedliaková, Dáša Sláčalová, Martina Suchánková
Grafické úpravy: Hana Kružíková - studio Kružítko
Fotografie: ROZALIO
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Rozvaha analyticky Strana 1

Rozalio z.s. Rok: 2016 Dne: 01.01.2017 Tisk vybraných záznamůIČ: 27056473

Název účtu
Číslo 

účtu

Koncový

stav

Obraty

rozdíl

Obraty za

období D

Obraty za

období MD

Počáteční

stav

Aktiva

7 590,003 020,0011 797,004 570,00Zboží na skladě a v prodejnách 8 777,00132000

13x Zboží 11 797,00 8 777,00 7 590,003 020,004 570,00

4 570,00 3 020,00 7 590,008 777,0011 797,001xx

2 385,00-456,007 000,002 841,00Peněžní prostředky v pokladně 7 456,00211000

21x Peníze 7 000,00 7 456,00 2 385,00-456,002 841,00

42 158,41-18 419,50101 453,0060 577,91Fio běžný 119 872,50221001

4 978,17-2 141,006 801,007 119,17Fio transparentní 8 942,00221002

22x Účty v bankách 108 254,00 128 814,50 47 136,58-20 560,5067 697,08

0,000,007 000,000,00Peníze na cestě 7 000,00261000

26x Převody mezi finančními účty 7 000,00 7 000,00 0,000,000,00

70 538,08 -21 016,50 49 521,58143 270,50122 254,002xx

0,000,002 000,000,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 2 000,00314000

31x Pohledávky 2 000,00 2 000,00 0,000,000,00

0,00-302,500,00302,50Náklady příštích období 302,50381000

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 302,50 0,00-302,50302,50

302,50 -302,50 0,002 302,502 000,003xx

Aktiva celkem 75 410,58 57 111,58-18 299,00154 350,00136 051,00

Pasiva

0,000,0046 899,500,00Dodavatelé 46 899,50321000

32x Závazky 46 899,50 46 899,50 0,000,000,00

0,000,0072 000,000,00Zaměstnanci 72 000,00331000

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 72 000,00 72 000,00 0,000,000,00

0,00-675,00675,00675,00Ostatní přímé daně 0,00342000

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 675,00 0,00 0,00-675,00675,00

675,00 -675,00 0,00118 899,50119 574,503xx

0,00-29 770,5829 770,5829 770,58Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931000

74 735,5829 770,580,0044 965,00Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 29 770,58932000

93x Výsledek hospodaření 29 770,58 29 770,58 74 735,580,0074 735,58

74 735,58 0,00 74 735,5829 770,5829 770,589xx

Pasiva celkem 75 410,58 74 735,58-675,00148 670,08149 345,08

-17 624,00Hospodářský zisk celkem

-17 624,00Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016
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Výsledovka analyticky Strana 1

Rozalio z.s. Rok: 2016 Dne: 02.02.2017 Tisk vybraných záznamůIČ: 27056473

Název účtu
Číslo 

účtu

Koncový

stav

Obraty

rozdíl

Obraty za

období D

Obraty za

období MD

Počáteční

stav

Náklady

501000 9 650,009 650,009 650,000,00Spotřeba materiálu 0,00

504000 1 897,001 897,001 897,000,00Prodané zboží 0,00

50x Spotřebované nákupy 11 547,00 0,00 11 547,0011 547,000,00

512000 4 111,004 111,004 111,000,00Náklady na cestovné 0,00

518000 35 980,0035 980,0035 980,000,00Ostatní služby 0,00

51x Služby 40 091,00 0,00 40 091,0040 091,000,00

521000 72 000,0072 000,0072 000,000,00Mzdové náklady 0,00

52x Osobní náklady 72 000,00 0,00 72 000,0072 000,000,00

549000 240,00240,00240,000,00Jiné ostatní náklady 0,00

54x Ostatní náklady 240,00 0,00 240,00240,000,00

0,00 123 878,00 0,00 123 878,00123 878,00Náklady celkem

Výnosy

604000 1 897,001 897,000,000,00Tržby za prodané zboží 1 897,00

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 1 897,00 1 897,001 897,000,00

682000 62 329,0062 329,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 62 329,00

684000 42 028,0042 028,000,000,00Přijaté členské příspěvky 42 028,00

68x Přijaté příspěvky 0,00 104 357,00 104 357,00104 357,000,00

0,00 0,00 106 254,00 106 254,00106 254,00Výnosy celkem

-17 624,00Hospodářský zisk celkem

-17 624,00Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016


