
Zápis ze schůzky s poslancem Kaňkovským

Místo: Praha

Datum: 18. prosince 2019

Přítomni: MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PSP

Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně

Body jednání: - zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
- zákon o ochraně veřejného zdraví

Zápis ze schůzky

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Poslanec  Kaňkovský  ve  třetím  čtení  před  hlasováním  o  zákoně  upozornil,  že  přijetím
pozměňovacího  návrhu  (PN)  prof.  Adámkové  budou  omezeny  náhrady  újmy  jen  na  ztížení
společenského uplatnění.
Pan Kaňkovský předložil Poslanecké sněmovně i svůj PN, kde se pokusil upravit situaci ohledně
vyžádání  zdravotnické  dokumentace  tak,  aby  si  MZ  samo  mohlo  vyžádat  zdravotnickou
dokumentaci k žádosti o odškodnění. Např. v případech, kdy komunikace rodičů se zdravotnickým
zařízením bude narušena, též aby se snížily administrativní požadavky na žadatele. Tento PN nebyl
Poslaneckou sněmovnou přijat. Určitá šance na jeho uplatnění je ještě v Senátu, který má zákon
projednávat v lednu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

M. Suchánková poukázala, že sílící represe nepřináší dobré výsledky, ale situaci a názory všech
zúčastněných spíš radikalizuje. 

Poukázala na potřebu komplexního řešení celého systému očkování v ČR a předložila panu poslanci
návrhy změn celého systému očkování  a  také  návrhy možných  úprav  zákona č.  258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví. Současné projednávání tohoto zákona přináší možnost úprav v rámci
omezování  školských  zařízení.  Zmírněním  těchto  omezení  se  nijak  nemění  status  povinného
očkování. Vymáhání očkování by se mělo přesunout na resort zdravotnictví, a nikoliv ho požadovat
po školských zařízeních, jako je tomu nyní.
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M.  Suchánková  vysvětlila  úpravu  termínu  trvalé  kontraindikace,  možnost  přijímat  do  školek
(minimálně soukromých) a jezdit na ŠVP bez ohledu na očkování.

Pan  Kaňkovský  návrhy  ještě  prostuduje,  bude  jednat  také  s prof.  Válkem  o  jím  navržených
pozměňovacích návrzích a jejich možné podpoře. Např. lesní školky by nijak neomezoval oproti
návrhu MZ, které chce podmínky ve všech zařízeních „narovnat“, aby bylo očkování pro přijetí
striktně vyžadováno.
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