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Zápi s   

ze společného jednání Národní imunizační komise (NIKO) a Expertní pracovní skupiny 

NIKO (EPS NIKO), konaného dne 7. ledna 2021 formou videokonference 

 

 

Seznam účastníků 

NIKO:  

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.; Ing. Helena Rögnerová; 

prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc; Mgr. Martin Balada; MUDr. Ludmila Macháčková;  

MUDr. Alena Šebková; MUDr. Igor Karen; MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.  

EPS NIKO: 

MUDr. Pavel Březovský, MBA; MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.; MUDr. Hana Cabrnochová, MBA; 

MUDr. Cyril Mucha; MUDr. Zuzana Vančíková; MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.;  

Přizvaní hosté: 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA; Ing. David Šmehlík, MHA; MUDr. Jan Marounek, MBA; 

Mgr. Kateřina Baťhová 

 

Předmětem jednání byly připomínky k návrhu Metodického pokynu MZ pro očkovací kampaň 

– Plán provedení, jeho příloh a dodatků, které byly zaslány všem zúčastněným v předstihu. 

Materiál je věnován praktickým postupům k zajištění realizace Strategie očkování proti 

nemoci COVID-19. 

Připomínky a závěry 

1. Připomínky SZÚ 

K připomínkám SZÚ k Dodatku 4 k Příloze 1 - Organizace očkování na očkovacím místě, 

(příloha č. 1 k zápisu), bylo jednomyslně přijato souhlasné stanovisko. 

2. Další připomínky NIKO a EPS NIKO 

- V materiálu je třeba doplnit zmínku o nastavení součinnosti očkovacích center a 

zdravotnické záchranné služby. 

- V dokumentu je vhodné zdůraznit, že vakcína nevznikla během jednoho roku. 

3. Informovaný souhlas před vakcinací 

Na základě stanoviska legislativního útvaru MZ není podepsání tištěného písemného 

informovaného souhlasu očkované osoby nutné. S přihlédnutím k forenzním důvodům a 

v zájmu zjednodušení administrativy NIKO jednomyslně odhlasovala požadavek, aby 

jedním z vyplňovaných polí on-line registračního formuláře bylo i pole, jehož obligatorním 

zatržením bude registrující se zájemce o očkování deklarovat, že dobrovolně souhlasí 

s aplikací vakcíny proti nemoci COVID-19. Tento záznam by měl být dohledatelný 

v elektronické podobě dle pravidel archivace zdravotnické dokumentace.  

4. Rozsah vyšetření a sběru anamnestických údajů před očkováním 
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Vyšetření a anamnéza před očkováním jsou dány definicemi hrazených výkonů (příloha 

č. 2 k zápisu).  Sběr anamnestických údajů lze zajistit předem vyplněním on-line 

formuláře v rámci registrace před očkováním. V případě přítomnosti komorbidit by 

očkovaná osoba měla v příslušném očkovacím centru předložit lékařskou zprávu z 

posledního lékařského vyšetření. 

5. Zapojení jiných odborností do očkování 

NIKO a EPS NIKO jednomyslně podporují zapojení všech medicínských oborů do 

očkování proti COVID-19. V případě těch oborů, které rutinně vakcinaci neprovádí, 

včetně stomatologů a farmaceutů, by však zapojení mělo být vždy vázáno na očkovací 

centra a vždy také na praktické zkušenosti s řešením případných nežádoucích účinků po 

vakcinaci včetně anafylaktického šoku. Přítomní jednomyslně nedoporučují provádět 

očkování v lékárnách a ve stomatologických ordinacích. 

6. Podpora role krajského koordinátora očkování 

NIKO a EPS NIKO vnímají význam role krajských koordinátorů i z pohledu koordinace 

případné redistribuce vakcín mezi nemocnicemi a očkovacími centry mimo nemocnice. 

Krajští koordinátoři by měli proto mít permanentní přehled o počtech vakcín v krajích. 

7. Evidence výkonu očkování v informačním systému ISIN a jeho hrazení 

Dle požadavku Centrálního řídícího týmu by měl být výkon očkování evidován v ISIN 

v den jeho provedení. Hrazení výkonu evidence očkování v ISIN řeší „Organizační 

opatření VZP ČR č. 56/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem 

SARS-CoV-2“ (příloha č. 2 k zápisu), kterým jsou mezi výkony v rámci kompletní činnosti 

realizované v rámci očkování proti COVID-19 zařazeny mj. i administrativa spojená s 

provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN a vystavení certifikátu o provedeném 

očkování. 

Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním 

poskytovatelům zdravotních služeb v rámci sítě očkovacích míst, a i v případě zřízení 

mobilních očkovacích týmů, umožněno vykazovat nové VZP výkony podle podmínek 

stanovených v „Organizačním opatření VZP ČR č. 57/2020 v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2“ (příloha č. 3 k zápisu). 

Přítomní jednomyslně připomínají, že obě pravidla nastavená v rámci výše uvedených 

organizačních opatření by se měla promítnout i do připomínkovaného materiálu. 

8. Epidemiologická limitace využití mobilních očkovacích týmů v zařízeních poskytovatelů 

sociální péče 

NIKO a EPS NIKO upozorňují na nutnost konzultace epidemiologické situace 

v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb před výjezdem mobilních očkovacích týmu 

do těchto zařízení s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí (HS hl. m. Prahy). 

Výjezd do uvedených zařízení v době probíhající epidemie v určitém zařízení je 

kontraindikován. 

9. Možnosti hrazení výkonu transportu k očkování 

Příslušný útvar ministerstva prověří možnosti uhrazení výkonu transportu k očkování u 

osob imobilních a osob s omezenou možností využití prostředků hromadné dopravy ze 

zdravotních důvodů. 
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V Praze dne 20. ledna 2021 

 

      Zapsal:  MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.  

      Verifikoval:  prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 

Schválila:  MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 


