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



Milí přátelé, kolegové, členové a dárci!

Rok se s rokem sešel a ten minulý byl událostmi přímo nabitý.

Výroční zpráva za rok 2017 přináší souhrn toho nejdůležitějšího, ať už se jedná o úpravy v oblasti
zákonů a vyhlášek, zvýšení povědomí o možnostech bezpečného očkování či o akce, kterých
jsme byli v minulém roce součástí.

Těší nás, že činnost, kterou vykonáváme, oceňujete, dává smysl aje užitečná.
Pro nás je o to více naplňující.

Martina Suchánková
předsedkyně spolku Rozalio
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Kdo jsme
Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou
informovaností.
Naším cílem je především to, aby očkování bylo vždy prováděno 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.

Co je součástí naší činnosti

• Komunikace s odborníky, poslanci, médii.
• Výstupy do médií, poskytování stanovisek.
• Přednášení na besedách po celé ČR.
• Přímý kontakt s rodiči - poskytování informací, zodpovídání dotazů, pomoc s hledáním

řešení.
• Očkovací fórum - Každoroční pořádání setkání rodičů, na němž přednášejí různí odborníci.
• Distribuce brožur „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin".
• Finanční i organizační podpora akce „Zapal svíčku za včeličku".
• Účast na satirickém průvodu „Sametové posvícení".

Čeho jsme dosud dosáhli

• Podíleli jsme se na předložení několika pozměňovacích návrhů týkajících se očkování, téma
očkování se tak dostává více do povědomí zákonodárců a postupně narůstá počet těch, kteří
vynucování očkování a sankce s tím spojené chápou jako nepatřičné.

• Zorganizovali jsme „Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování", kterou jsme
v roce 2015 s dvaceti tisíci podpisy předali Parlamentu ČR.

• Jsme iniciátoři dosud otevřené ,,Petice za svobodnou volbu v očkování".
• Právně a finančně podporujeme rodiče v soudních sporech. Výsledkem těchto sporů jsou

výjimky z očkování vyhlášené nálezy Ústavního soudu.



Aktivity v roce 2017
Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních činností spolku ROZALIO je poradenství a informování
veřejnosti, našímcílem v roce2017 bylozvýšit povědomí o možnostech bezpečnéhoočkování.
Prostřednictvím e-mailu, Facebooku a telefonických hovorů jsme zodpověděli cca 800 dotazů.
Vydali jsme mnohé články, stanoviska a tiskové zprávy,jejich počet převýšil počty v předchozích
letech.
Vyjadřovali jsme se do řady médií - tisku, rozhlasu i televize. Aktivně jsme se také zapojili do
debata poskytování informací nasociálních sítích a v internetových skupinách.

V minulém rocejsme se aktivně účastnili různých akcí zaměřených na rodiče a děti, a to formou
infostánků, přednášek a rozdávání informačních brožur a letáků.
Za zmínku určitě stojí účast na řadě besed v mnoha městech české republiky při promítání filmu
Epidemie svobody v rámci festivalu Jeden svět. Bylijsme i pozváni na besedyv rámci Světového
týdne respektu k porodu a festivaluAktivního rodičovství.

Zásadní změnou loňského roku v rámci fungování organizace je částečná profesionalizace
spolku, která spočívá zejména ve strukturalizaci, částečném odměňování stěžejních
pracovníků, získání finančních prostředků na činnost, školení aktivních dobrovolníků a pořádání
víkendových pracovních setkání.

Během uspořádaných dvou pracovníchvíkendůjsme vytvořili strategický plán,v němžjsme určili
pozice, strukturu a plán činnosti.

Podařilo se nám také získat dotace na jeden rok na jedno pracovní místo, a tak spolek získal
historicky prvníhozaměstnance.

Poanalýzezkušeností s placením členských příspěvků a přihlašováním nových členů do Rozalia
jsme spolek rozdělili na členy řádné, přidružené a čestné, aby každý zájemce měl možnost
výběru, byť by chtěl třeba jen sledovat vývoj situace, dostávat informace a přitom se nezapojovat
aktivně.

Rozšířili jsme vydání informačních brožur „Jak zasáhl systém očkování do některých rodin"
o třetí díl.



Jak šel měsíc po měsíci

leden2017

Dne 6. ledna 2007 se konala ustavující valná hromada. To pro nás
znamenalo jediné-1 O let činnosti a pomoci rodičům v oblasti očkování,
a to chtělo pořádnou oslavu! Plánování a organizace večírku se
rozproudilo naplno.

Co se událo ...

V platnost vstoupila novela školeného zákona o povinném roce předškolního vzdělávání.
Od září tak otevřela dveře školek všem předškolním (Sletým) dětem bez ohledu na očkování.
Dítě mladší pěti let, které nemá povinná očkování, nesmí nastoupit do mateřské školy.

Očkování a školky v Evropě:
Přijetí dětí bez omezení: 26 států

Přijetí pouze očkovaných dětí: 8 států

únor2017

V únoru jsme přeložili a zveřejnili článek na téma prolnutí farmaceutického průmyslu s vládními
institucemi a médii - ,,Vakcíny, rtuť a špinavé peníze", jakožto sdělení Roberta Kennedyho
mladšího. Tento článek Roberta F. Kennedyho ml. odmítly publikovat všechny velké noviny.
Autor jej tedy uveřejnil v deníku USA Today jako placenou reklamu.

Zde najdete text v úplném znění:
http:! /www. rozal io. cz/index. ph p/o-ockovani/ze-zah ran ici/971-prol nuti-farmaceutickeho
prumyslu-s-vladnimi-institucemi-a-medii

V sobotu 25. února se konal chystaný večírek na oslavu výročí vzniku Rozalia.



březen 2017

V březnu jsme vydali třetí brožuru s příběhy o následcích očkování „Jak zasáhl
systém očkování do života některých rodin 111".Brožura vznikla po oslovení asi
160 rodičů, kteří v dotazníku na sociální síti Facebookzmínili nežádoucí účinky
po očkování svých dětí.
Třetí díl má přes 200 stran a obsahuje více než 70 příběhů. K dispozici je
zdarma ke stažení na webu Rozalia, i vtištěné podobě za 120 Kč.

I

OČKOVÁl"lf
I

Účastnili jsme se zasedání Pracovní komise, kde byl zástupci Ministerstva zdravotnictví předsta
ven věcný záměr zákona o odškodňování. Programem zasedání byl primárně návrh zákona,
alespoň v závěru se naší zástupkyni podařilo upozornit na současnou problematiku hrazení
vakcín při odloženém očkování.
Více naleznete zde: http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/990-report-z-5-jednani-pracovni
kom ise-pro-problematiku-ockovani-konaneho-dne-15-brezna-2017



duben2017

Podporovali a informovali jsme o pozměňovacím návrhu zákona ohledně odškodnění po
očkování poslance Jana Farského. Návrh bohužel nebyl schválen.

Na sklonku měsíce jsme již podruhé informovali veřejnost a média o případech, kdy pojišťovny
odmítají proplácet odložené očkování, a to navzdory doporučení ministerstva.

Na Ostravsku se vyskytlo několik případů spalniček. Situaci jsme se pokusili analyzovat a tím
také uklidnit veřejnost. Vydali jsme k probíhající epidemii stanovisko.
http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/993-stanovisko-rozalia-k-vyskytu-spalnicek-v-ceske
republice ·~~~~~)~
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květen 2017

Co se událo ...

V měsíci květnu, s blížícími se volbami,
jsme se soustředili i na politickou scénu,
konkrétně jsme sepsali otevřený dopis
všem politickým stranám. Posléze jsme
vyzvali rodiče, aby se nechali tímto
dopisem inspirovat a před volbami začali
navštěvovat kandidáty politických stran
a ptali se jich mimo jiné i na otázky týkající
se očkování.

Ro.zalto niznjmi prostředky ny;ujr- informovanost široke
nftjnosti o moinortech bupečr,i!h.o očkodní.
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Vytvořili jsme nové, základní letáčky týkající se našeho spolku, aby byly důležité informace po
ruce-kontakty, jak se lidé mohou zapojit, jak získat naše propagační materiály.



Rozšířili a zlepšili jsme organizaci naší poradny. Prvním krokem bylo pořízení prvního
pracovního telefonního čísla s neomezeným tarifem.

V květnu probíhal Světový týden respektu k porodu a Festivalu aktivního rodičovství, v jejichž
rámci jsme v několika městech přednášeli.

červen 2017

Co jsme vydali, o čem jsme informovali...

V červnujsme zveřejnili Celoevropskou petici za respektování práva na svobodné a informované
očkování v jazyce českém a vyzvali k jejímu podepisování.

Vyšel obsáhlý článek v časopise Poradce ředitelky mateřské školy.Marie Maříková v rozhovoru s
redaktorkou podrobně popisuje a vysvětluje situaci ohledně pravidel a možností přijímání
nekompletně očkovaných dětí do školek.
Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/1010-rozhovor-pro-reditele
ms-o-prijimani-nekompletne-ockovanych-deti

K problematice úhrad odloženého očkování jsme požádali o vyjádření poslance a lékaře
Rostislava Vyzulu. Rozhovor si můžete přečíst zde: http://rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s
odborniky/1007-rodic-sam-by-nemel-rozhodovat

Proběhl již třetí ročník akce Zapal svíčku za včeličku při příležitosti Mezinárodního dne
poškozených očkováním.Tuto akcijsme spolu s našimi dárci podpořili finančně.

červenec 2017

Rozalioje nově i naTwitteru.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dlouho očekávaný návrh změny vyhlášky o očkování, ke
kterému jsme vypracovali připomínky. Sepsali jsme kompletní shrnutí příprav na změnu
vyhlášky, kde najdete naše připomínky,znění připravovanévyhlášky a další dokumenty.
Více informací najdete zde: http://www.rozalio.cz/index.php/11O-aktuality/aktuality/1022-
priprava-noveho-zneni-vyhlasky-c-537-2006-sb-o-ockovani-proti-infekcnim-nemocem

V Itálii se projednávaly změny v rozšíření povinného očkování a myjsme mapovali vývoj situace
nejen v tomto státě, ale i v dalších zemích Evropy, kde probíhaly demonstrace za svobodné
očkování.

Létosi žádá i zábavu, vyhlásili jsme na Facebookusoutěž.

srpen 2017

Zaslali jsme námi vypracované připomínky ke změně vyhlášky o očkování na Ministerstvo
zdravotnictví.



Začali jsme jednat s volebními kalkulačkami a politickými stranami, abychom před volbami
zpřehlednili postoje politických stran a hnutí v otázce očkování.

Nabídli jsme pomoc paní Černé, jejíž nesouhlas k očkování jedenáctileté dcery Adély, ani
nesouhlas samotné dcery, soud nerespektoval a souhlas za matku vydal. Poskytli jsme
transparentní účet pro získání příspěvků na další soudní řízení.

Facebook Rozalia se stal terčem útoků mnoha osob "provaxu", kteří se pokoušeli náš spolek
znevěryhodnit různými způsoby. Čelitjim bylo velmi náročné.

září 2017

O víkendu 9. -10. září proběhlo XIII. Očkofórum, které se opět jako vždy vydařilo. Setkání to bylo
milé, inspirující a povzbuzující. Děkujeme přednášejícím Martině Suchánkové, Zuzaně
Candigliota, paní doktorce Juditě Hofhanzlové a také všem účastníkům. Velké poděkování patří
také našim hostitelům - PetřeSovové s rodinou.

Proběhlozasedání valné hromady spolku ROZALIO,ze kterého si zde:
http://www.rozalio.cz/images/PDF/Zapis ze zasedani clenske schuze 2017.pdf můžete
přečístzápis.

Přihlásili jsme se k platformě darujme.cz, kde nyní zveřejňujeme naše projekty a umožňujeme
přehlednější a snadnější darování.

Zúčastnili jsme se zasedání EFW - European Forum for VaccineVigilance (Evropské fórum pro
dohled nad bezpečností očkování). Rozhodli jsme se vstoupit do tohoto fóra sdružující evropské
spolky působícív oblasti svobodného očkování, abychom navázali mezinárodní spolupráci.

•.•.•........
Ef".tV

uropean forum
or vaccine vigilance

Tvůrci Volební kalkulačky na naši žádost do seznamu otázek zařadili i téma očkování. Volební
kalkulačka nabízela dvě verze srovnání názorů a postojů stran: Jednu zkrácenou s 35 otázkami
(1 otázka k očkování), druhou v plné verzi, tedy se 100 otázkami (3 otázky). Více o tom jsme
napsali zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/1042-volebni-kalkulacka-letos-poprve
zohledni-postoje-k-ockovani

říjen 2017

Přidalijsme se k portálu Givenio, který nabízí možnost podpořit neziskové organizace při nákupu
ve-shopech, procentaz nákuputak poskytne neziskové organizaci zvolené nakupujícím.
Poukázalijsme nato, zda všichni známe pravidla bezpečnéhoočkování.

Publikovalijsme příběh o Elišce,která byla očkovánavakcínou CERVARIX.
Nežádoucí účinky,kolapsy,mnohé návštěvy lékařů, tím vším si třináctiletá Eliška musela projít.

Začaly přípravy naSametové posvícení, a to od dramaturgického plánu,až povýrobu masek.



listopad 2017

Zúčastnili jsme se satirického průvodu Sametové posvícení s výjevem Povinná očkovací loterie!
Průvod prochází Prahou u příležitosti oslav 17. listopadu.
6.ročník měl téma Fakenews aneb Toto není kachna. Průvodu se účastní občanské iniciativy se
satirickým ztvárněním svých témat.

Podařilo se nám získat dotace z Úřadu práce a mohli jsme tak zaměstnat historicky prvního
zaměstnance Rozalia!

Dne 28. listopadu 2017 jsme oslavili tzv. Giving Tuesday- mezinárodní svátek dárcovství neboli
nejštědřejší den v roce.

prosinec 2017

r.• 
TU ES DAY n101i

Vlm[ VÁNOC[ A \TA\1NÝ NOVÝ !QKI
Dne 1. prosince jsme se opět vrátili k tématu úhrad a stručně
shrnuli informace o hrazení vakcín povinného očkování.

Sepsali jsme důležitý článek Jak očkovat podle nové vyhlášky,
protože od 1. ledna 2018 vstupovala v platnost
pozměněná vyhláška o očkování.

ApakpřišlyVánoce, rodinnésvátkya„volno". :)



Cíle na rok 2018
• Prosadit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně plánujeme změnu v oblasti

přijímání dětí do mateřských škol. Měly by být přijímány i děti, které mají jakoukoliv
kontraindikaci k očkování, ne jen dočasnou. Dále chceme odstranit nesmyslné požadování
očkování na tábory a školy v přírodě, jelikož děti školního věku jsou spolu po celý rok v jedné
třídě.

• Zasadit se o vznik a přijetí zákona o odškodňování rodičů dětí poškozených očkováním
a především prosadit, aby byly odškodňovány všechna závažná poškození zdraví. Budeme
požadovat, aby proces odškodňování byl co nejrychlejší a nejjednodušší.

• Prosadit, aby všem dětem bylo pojišťovnami hrazeno povinné očkování bez ohledu na dobu
očkování, je-li v souladu s SPC dané vakcíny.

• Poskytovat poradenství formou osobních schůzek.
• U spořádat třiwebi náře (webové semináře).
• Vytvoření videoreklamy představující spolek ROZALIO.
• Vytvoření krátkýchvideí zaměřených na očkování.



Poděkování
Velice si vážíme každé podpory, ať už finanční, materiální, práce dobrovolníků nebo formou
chvály a uznání. Vy jste naším hnacím motorem a za to vám patří velké díky!

Děkujeme za spolupráci těmto partnerům:
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Jíme Jinak 
www.jimejinak.cz 

,
eone
KOSMETIKA
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Originál od roku 1972

DIDYMOS®
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www.didymos.cz
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Kidit Qnes eu
Ověřeno dětmi

Najděte si místo, kde se bude
líbit vám i vašim dětem



Kontakty

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

I~
Voskovcova 986/12

152 00 Praha 5
+420 605 214 798 rozalio@rozalio.cz

poradna@rozalio.cz

Členové výboru:
předsedkyně- Martina Suchánková
místopředsedkyně- Petra Janoušková, Marie Maříková
další členové- Miroslav Vácha, Michaela Tkadlecová

Administrativní pracovnice:
Dáša Sláčalová

IČ:27056473

Transparentní účet :
číslo účtu: 2600037973/201 O

Na transparentní účet se můžete podívat na této adrese:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent. cgi?I D ucet=2600037973

Pro platby členských příspěvků a konkrétních darů (v korunách):
číslo účtu: 2500012517/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ROZALIO- Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování z. s.
Sestavili: Kamila Jindrová, Dáša Sláčalová, Martina Suchánková
Grafické úpravy: Kamila Jindrová, www.indema.cz
Fotografie: ROZALIO



Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

Rozalio z.s.
Voskovcova 986
Praha 52
152 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

27056473

Činnosti

Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkemřádku
5 6 7 

A. Náklady 1 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 155 155 

A. li. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 

A. Ill. Osobní náklady 4 167 167 

A. IV. Daně a poplatky 5 

A. V. Ostatní náklady 6 

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

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 3 3 

A. VIII. Daň z příjmů 9 

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 10 325 325 

B. Výnosy 11 

8.1. Provozní dotace 12 

8.11. Přijaté příspěvky 13 304 304 

8.111. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 13 13 

8. IV. Ostatní výnosy 15 1 1 

8. V. Tržby z prodeje majetku 16 

Výnosy celkem Součet 8.1. až 8.V. 17 318 318 

c. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř, 1 O - ř. 9) 18 -7 -7 

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19 -7 -7 

Sestaveno dne: 25.02.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:



Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Rozalio z.s.
Voskovcova 986
Praha 52
152 00

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO

27056473

Označení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 

A. li. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 

A. Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 57 69 
S. I. Zásoby celkem 7 8 32 
S. li. Pohledávky celkem 8 

S. Ill. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 49 32 
S. IV. Jiná aktiva celkem 10 5 

Aktiva celkem Součet A. až B. 11 57 69 

Označení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.li. 12 57 50 
A. I. Jmění celkem 13 

A. li. Výsledek hospodaření celkem 14 57 50 
B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 19 
S. I. Rezervy celkem 16 

S. li. Dlouhodobé závazky celkem 17 

S. Ill. Krátkodobé závazky celkem 18 19 
S. IV. Jiná pasiva celkem 19 

Pasiva celkem Součet A. až B. 20 57 69 

Sestaveno dne: 25.02.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
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