
Žádost o poskytnutí informací na základ ě zákona o svobodném p řístupu 
k informacím.  
 

1. Jaký je systém nákupu vakcín pro povinná očkování v ČR, kdo nakupuje 
vakcíny a jakým způsobem jsou distribuovány dětským lékařům.  

2. Jak je to s úhradou a zajištěním jednotlivých vakcín, a to v případě: 
• kontraindikace podání některé ze složek hexavakcíny, kdy se použije 

alternativní očkovací látka,  
• kdy si rodiče na vlastní žádost přejí podat místo hexavakcíny jednotlivé 

vakcíny.  
3. Které vakcíny (obchodní názvy) jsou hrazené z veřejných prostředků.  

 
 

Odpov ěď Ministerstva zdravotnictví doru čená dne 12. června 2009 
 
Vážená paní, 
 
e- mailem ze dne 4. 6. 2009 žádáte o poskytnutí informací s odvoláním na zákon o 
svobodném přístupu k informacím pokud jde o očkování v ČR. 
 
Ad 1) Nákup vakcín pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je podle zákona 
258/2000 Sb., t. č. zajišťován z prostředků MZ a vakcíny jsou cestou krajských 
hygienických stanic a jejich územních pracovišť dodávány očkujícím lékařům. Nákup 
vakcín je zajišťován tedy státem. 
 
Ad 2) Obdobně je zajištěna úhrada alternativních očkovacích látek v případě, že 
trvalé kontraindikace stanovené očkujícím lékařem  zabraňují podání hexavakcíny. O 
indikacích podání alternativních očkovacích látek na místo hexavakcíny rozhoduje 
vždy lékař nikoliv rodič. Nutno podotknout, že pediatři spíše požadavku na podání 
alternativních vakcín za hexavakcínu vyhoví a to v zájmu ochrany dítěte před 
infekcemi, proti nimž očkovací látky chání. Je respektován princip, že lépe je dítě 
očkovat než neočkovat vůbec při razantním odmítání podání hexavakcíny rodiči. 
 
Ad 3) Stát hradí podání očkovací látky InfanrixHexa, Infanrix, InfanrixHib, 
Boosterix/IPV, Imovax, Engerix B ( pro dospělé i děti), Priorix, Prevenar, Pneumo 23, 
Alteana, vakcíny proti chřipce, podávané dle očkovacího kalendáře, který je stanoven 
vyhláškou 537/2006 Sb., a vyhl. č. 65/2009 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 
a dále  Avaxim v případě mimořádného očkování proti virové hepatitidě A . 
 
 
V Praze dne 10. 6. 2009                                          
 
MUDr. Michael Vít, Ph.D., v. r. 
 
 
Vidi Ř OVZ 


