
Zápis ze schůzky s poslancem Zbyňkem Stanjurou

Místo: Praha

Datum: 23. ledna 2020

Přítomni: Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS

Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně

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

Zápis ze schůzky

Martina Suchánková poukázala na skutečnost, že sílící represe nepřináší dobré výsledky, ale situaci
a názory všech zúčastněných spíše radikalizuje. Možnosti výběru a individuálních plánů by situaci
mohlo výrazně zlepšit.
Poukázala na potřebu komplexního řešení celého systému očkování v ČR a předložila panu poslanci
návrhy změn celého systému očkování, jako návrhy řešení do budoucna.
Pan Stanjura zmínil, že očkování se diskutuje opakovaně a vyhrocenost názorů zamezuje nalezení
průnikových řešení.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Ke  konkrétní  současné  situaci  M.  Suchánková  předložila  návrhy  možných  úprav  zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Zmírněním omezení v rámci povinného očkování se nijak nemění status povinného očkování, menší
tlak by mohl přinést především zvýšení důvěry těch pochybujících.
Současné projednávání zákona přináší možnost úprav v rámci omezování školských zařízení. Nyní
jsou načteny pozměňovací návrhy (PN), které přímo tento stav řeší.
Klub ODS bude mít v únoru schůzi, kde se o navržených PN pobaví a dohodne stanovisko, které
z PN by poslanci této strany podpořili.

Pan Stanjura  zmínil  své  nastavení,  tj.  respekt  k jedinci  a  možnostem svobodného rozhodování,
ale vidí, že očkování je oblast komplikovaná a aplikace zcela svobodného rozhodování zatím možná
není. Velký potenciál ke zlepšení situace vidí v kvalitních informacích především pro laiky.
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Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Zdravotní výbor Senátu dne 21. 1. přijal PN, který upravuje zákon zpět do podoby vládního návrhu,
tj. hrazení majetkové i nemajetkové újmy.
M. Suchánková předala právní rozbory, kde se právníci shodují v názoru na stávající nespravedlivé
nastavení.  To bylo způsobeno přijetím PN prof.  Adámkové, který ponechává pouze majetkovou
újmu a vypouští nemajetkovou újmu, např. bolestné.
Pan Stanjura si pro ODS nechá zpracovat i názor jejich právníků legislativců a v klubu se pobaví
o jejich postoji k PN ze Senátu.

Předány dokumenty:

- Návrhy změn systému očkování v ČR (2019) ROZALIO  bodové shrnutí
- Návrhy změn zákona č. 258/2000 Sb., o ochraněě̌ veřejného zdravíí́,  ROZALIO
- Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním aneb jak se dobré úmysly mění v noční
můry – článek advokáta Tomáše Doležala
- Očkováním postižené dítě si bolestné nezaslouží  článek advokáta Ondřeje Stravy 
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