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             V Praze dne 14. 1. 2010 
                    Č. j.:  51 / 2010 

 
 

Věc: Žádost o urychlené řešení problémů spojených s očkováním dětí proti pneumokoku 
 
  
 
Vážená paní ministryně, 
 

obracím se na Vás ve věci distribuce a úhrady vakcíny proti pneumokoku, která působí 
problémy členům ČLK – praktickým lékařům pro děti a dorost. 
 

Jako asi víte, Česká lékárnická komora svojí tiskovou zprávou ze dne 11. ledna 2010 
upozornila na skutečnost, že výši úhrady pro vakcíny proti pneumokokovým nákazám 
stanovil SÚKL v rozporu se zákonem bez správního řízení. Jak jistě chápete, takto závažná 
informace zneklidnila lékaře, kteří tuto vakcínu pro své pacienty nakupují a provádí její 
aplikaci. Pokud se totiž prokáže, že stanovení úhrady proběhlo v rozporu se zákonem, hrozí 
nebezpečí, že zdravotní pojišťovny odmítnou lékaři nakoupené a aplikované vakcíny uhradit.  
 

ČLK, která se snaží svým členům poskytovat co nejkvalitnější servis, začala sama 
prověřovat právní aspekty této problematiky. Dovoluji si Vás upozornit, že právní oddělení 
ČLK došlo k závěru, že tvrzení ČLnK je správné.  Vakcína byla sice novelou zákona k datu 
 1. leden 2010 zařazena mezi přípravky hrazené ze zdravotního pojištění (§ 30 zák. č. 
48/1997 Sb.), avšak nebyla zařazena, a to podle našeho názoru oprávněně, do §15, tedy mezi 
přípravky hrazené plně. Je proto nezbytné výši její úhrady stanovit běžným postupem, tj. 
správním řízením. Správní řízení podle našich informací neproběhlo. Legitimita úhrady je 
proto snadno zpochybnitelná. 
 

Vážená paní ministryně, jistě chápete, že lékaři požadují stoprocentní jistotu, že za 
nakoupenou a aplikovanou vakcínu obdrží od zdravotních pojišťoven platbu a chtějí znát její 
konkrétní výši. Dovoluji si Vás tedy tímto požádat, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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zajistilo, že všechny zdravotní pojišťovny zašlou písemně České lékařské komoře svůj 
závazný slib, že vakcínu uhradí a to i navzdory skutečnosti, že výše její úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění nebyla stanovena v souladu se zákonem. 
 

Vážená paní ministryně, současně si Vás dovoluji upozornit, že výše úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění, kterou SÚKL zveřejnil ve svém lednovém seznamu je 
v rozporu se zákonem nejenom po stránce formální, ale i po stránce věcné. Zveřejněná výše 
úhrady vychází totiž z maximální ceny, která je průměrem cen zemí tzv. referenčního koše. 
Výše úhrady však podle zákona má vycházet z nejnižší zjištěné ceny, tedy z ceny, která je 
vždy nižší než cena maximální. Úhrada, kterou zveřejnil SÚKL, tedy může znamenat 
nehospodárné nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. 
 

Vážená paní ministryně, závěrem mi dovolte, abych Vás upozornil, že ČLK obdržela 
ze strany praktických lékařů pro děti a dorost řadu protestů proti pravidlům distribuce a 
proplácení vakcíny, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR společně se SÚKL. Rád 
bych Vás ujistil, že lékaři nechtějí odmítat provádění očkování. Požadují však takovou změnu 
pravidel, která zajistí, aby zdravotnická zařízení nemusela předmětnou vakcínu nakupovat 
z vlastních finančních prostředků, tj. aby například bylo umožněno ji hradit na základě 
receptu, jak je tomu u chřipkové vakcíny. Je třeba připomenout, že žádný obecně závazný 
právní předpis ani rámcová smlouva nestanoví povinnost zdravotnického zařízení nakupovat 
hrazenou zdravotní péči z vlastních prostředků. Argumenty, že při předepisování vakcíny 
proti pneumokoku na recept by nebylo zajištěno splnění podmínek řádného přechovávání této 
vakcíny, nemůžeme z odborného hlediska považovat za relevantní již z toho důvodu, že námi 
navržený postup je možný a používaný u vakcíny proti tzv. sezónní chřipce, pro jejíž 
uchovávání přitom platí obdobná pravidla. 
 

Vážená paní ministryně, vzhledem k závažnosti problematiky, která trápí praktické 
lékaře pro děti a dorost a zprostředkovaně i rodiče malých dětí, Vás jménem České lékařské 
komory vyzývám k urychlenému zjednání nápravy a očekávám Vaše stanovisko. Závěrem si 
dovoluji upozornit, že s obsahem tohoto dopisu seznámím lékaře – členy České lékařské 
komory.     

 
 

           S uctivým pozdravem 
 
 
 

      MUDr. Milan Kubek 
                                                     prezident České lékařské komory 

 
 
 
 
  


