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K Vašemu podání ze dne 5. ledna 2021 

V Praze dne 1. února 2021 

Č. j.: MZDR 60633/2020-9/MIN/KAN 

*MZDRX01E80GF* 
MZDRX01E80GF 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
Dne 5. ledna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaše vyjádření k našemu přípisu 
č.j. 60633/2020-4/MIN/KAN, kterým jste reagovali na naši výzvu k úhradě, resp. podali 
novou žádost o informace. Přípisem č.j. 60633/2020-6/MIN/KAN byla prodloužena lhůta 
o 10 dní. 
V návaznosti na Vaši žádost, kterou jste požádali o následující informace: 

1) Seznam členů Národní imunizační komise ke dni 1. 9. 2020, 1. 10. 2020, 1. 11. 
2020, 1. 12. 2020 a 1. 1. 20211; 
2) Seznam členů Národní imunizační komise vždy k 1. lednu let 2015 - 2019; 
3) Seznam členů Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise ke dni 1. 
9. 2020, 1. 10. 2020, 1. 11. 2020, 1. 12. 2020 a 1. 1. 2021; 
4) Seznam členů Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise vždy k 1. 
lednu let 2015 – 2019; 
5) Zápisy z jednání Národní imunizační komise po 5. 4. 2019; 
6) Zápisy z jednání Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise od 1. 1. 
2019; 
7) Platné znění jednacího řádu Národní imunizační komise, případně sdělení, že 
je jednací řád uveřejněný na webu povinného subjektu2 stále platný 
8) Písemné výstupy Národní imunizační komise, Expertní pracovní skupiny 
Národní imunizační komise a České vakcinologické společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., pro přípravu Národní strategie 
očkování proti nemoci Covid-193 a Strategie očkování proti nemoci Covid-194.; 
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Vám níže sdělujeme následující: 

 

K otázce č. 1 

Aktuální seznam členů NIKO tvoří přílohu č. 1. 

Od 1. 9. 2020 došlo k následujícím změnám ve složení NIKO: bylo ukončeno členství 
prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.; novým členem NIKO se stal prof. MUDr. 
Aleksi Šedo, DrSc. 

K otázce č. 2 

Seznam členů NIKO od roku 2018 do doby změn, ke kterým došlo v roce 2020, tvoří 
přílohu č. 2. 

K otázce č. 3 a 4 

Aktuální seznam členů Expertní pracovní skupiny NIKO (EPS NIKO) tvoří přílohu č. 3 

Jedinou změnou v seznamu členů EPS NIKO od jejího ustanovení v roce 2017 je, že 
v lednu 2021 bylo ukončeno členství MUDr. Pavlovi Březovskému, MBA, kterého 
nahradila MUDr. Barbora Macková. 

K otázce č. 5 

Zápis z jednání NIKO dne 30. 7. 2020 a 7. 1. 2021 je uveden v příloze č. 4 a č. 5. 

K otázce č. 6 

V období, které je předmětem dotazu, se EPS NIKO nesešla na oficiálním jednání. 
Požadavky NIKO, které v uvedeném období vznikly, byly vyřešeny připomínkováním 
připravených podkladů připravených EPS NIKO, zapracováním připomínek a následným 
schválením per rollam, mnohdy stanovené krátké termíny na reakci procedurálně 
neumožnily svolání EPS NIKO a po většinu roku 2020 prezenční jednání nebylo možné 
uskutečnit. 

K otázce č. 7 

Platné znění jednacího řádu NIKO tvoří přílohu č. 6. 

K otázce č. 8 

Zápis z projednání Metodického pokynu MZ pro očkovací kampaň – Plán provedení, 
jeho příloh a dodatků, který je zaměřen na praktické postupy k zajištění realizace 
Strategie očkování proti nemoci COVID-19, je uveden v příloze č. 5 k tomuto dopisu. 
Další předmětná komunikace NIKO a EPS NIKO probíhala v rámci ad hoc e-mailů. 
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Výbor České vakcinologické společnosti JEP (ČVS) se podílel na zpracování základních 
tezí k Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19. Komentovaná strategie byla 
diskutována na jednání výboru společnosti dne 16. prosince 2020. Členové výboru se na 
tomto jednání shodli, že ČVS se zapojí mj. v oblasti odborných konzultací v rámci 
mediální kampaně podporující očkování proti COVID-19. Další předmětná komunikace 
ČVS probíhala v rámci ad hoc e-mailů. 

 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

Přílohy (6)  Dle textu 

 


		2021-02-01T18:51:00+0000
	Not specified




