
Zápis ze schůzky s poslancem Vlastimilem Válkem

Místo: Brno

Datum: 17. června 2019

Přítomni: prof. MUDr. Vlastimil Válek

Za Rozalio:
Alice Kulhánková

Body jednání: - návrhy změn zákona o ochraně veřejného zdraví

Zápis ze schůzky

Alice Kulhánková přednesla profesoru Válkovi základní návrhy Rozalia týkající se zákona o ochraně 
veřejného zdraví:

- uznání (dočasné) kontraindikace pro vstup do předškolních zařízení;
- zrušení podmínky řádného očkování pro účast na ŠVP a zotavovacích akcích; 
- zrušení podmínky řádného očkování pro přijetí do soukromých školek či dalších soukromých 

subjektů pečujících o předškolní děti (lesní školky a další soukromé subjekty pečující o předškolní 
děti, registrované dětské skupiny);

- optimalizace individuálního očkovacího plánu pro vstup do školky (bez nutnosti očkování proti 
žloutence typu B).

Dle doporučení profesora Válka bychom měli naše návrhy projednat na Ministerstvu zdravotnictví 
a získat pro ně podporu.
Některé z našich návrhů by pan profesor podpořil. Až budeme mít vypracovány pozměňovací návrhy, 
máme mu je poslat.
Domluvili jsme se na písemném zodpovězení postojů profesora Válka k požadavkům spolku Rozalio, 
které si můžete přečíst zde:

1. Souhlasil byste se zrušením podmínky řádného očkování pro přijetí do soukromých školek 
či dalších soukromých subjektů pečujících o předškolní děti (lesní školky, registrované dětské 
skupiny?

Souhlasím. Jedná se o soukromé školky, kde rodiče za službu platí. Rodiče musí dostat informaci, 
zda jsou v takovéto školce i děti neočkované, a je na nich, zda se rozhodnou děti do školky dát, 
nebo ne. Soukromá školka se pak sama může rozhodnout, zda bude na očkování všech dětí trvat. Vždy 
je pro rodiče alternativou státní školka, kde podmínka očkování platí.
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2. Podpořil byste úpravu zákona ve smyslu zrušení podmínky řádného očkování pro účast 
na ŠVP a zotavovacích akcích?

Ano, podpořil, tato podmínka nemá logiku.

3. Podpořil byste umožnění vstupu do předškolních zařízení dětem s kontraindikací k očkování?

Obecně je nutné diskutovat o kontraindikacích očkování a cestou Vědecké rady Ministerstva 
zdravotnictví požádám ČLS JEP, resp. příslušnou odbornou společnost, o jasné písemné stanovisko 
stran kontraindikací očkování s tím, že pojišťovny musí stejně jako MZ trvat na dodržování tohoto 
doporučení. Rozdílný přístup lékařů ke kontraindikacím očkování je podle mého názoru hlavní a zcela
zbytečný problém. Pokud má dítě kontraindikaci očkování potvrzenou pediatrem, měl by mu být 
umožněn vstup do předškolních zařízení v podstatě bez omezení.

4. Podpořil byste úpravu zákona tak, aby do státních MŠ byly přijímány děti bez očkování proti
žloutence typu B, tzn. očkované celkem proti 8 namísto 9 nemocem požadovaných pro vstup 
do MŠ? Hodně dětí je očkováno Pediacelem (pentavakcína)...

Obecně je podle mého názoru multivakcína problém a já dlouhodobě podporuji spíše monovakcíny. 
Na druhé straně je třeba být stran žloutenky typu B opatrný. Myslím, že je nutné otevřít debatu stran 
komplexnějšího řešení tohoto problému. V tomto případě jednoduchá odpověď ANO - NE není.
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