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Ráda bych poděkovala za témata, která nám zasíláte i za to, že se aktivně zajímáte o 
změny v systému veřejného zdravotního pojištění. Kterým bych ráda v tomto článku 
věnovala. Globální pandemie COVID-19 vyzdvihla důležitost preventivní medicíny a 
význam kolektivní imunity, ke které přispívá vysoká proočkovanost. Vzhledem k 
tomu, že ale podle dostupných dat v České republice v posledních letech 
proočkovanost klesá, jsou velmi pozitivně vítány změny v očkování, které přináší 
Novela zákona č. 48/1997 Sb. 

Změny k 1. 1. 2022: 

• Očkování proti klíšťové encefalitidě bude nově hrazeno z veřejného 
zdravotnictví všem nad 50 let věku. Doposud si tyto vakcíny museli lidé hradit 
sami, případně museli využít nejrůznějších bonusů od svých zdravotních 
pojišťoven. 

• Doposud platilo, že očkování proti chřipce měli hrazené z veřejného 
zdravotnictví lidé z rizikových skupin a nad 65 let věku. Nově mají nárok na 
hrazené očkování v provedení nejméně ekonomicky náročném také 
zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Lidé 
starší 65 let budou mít nově možnost nechat se očkovat i dražší vakcínou, 
pokud ji ministerstvo zdravotnictví zařadí mezi hrazené. 

• Očkování u meningokoka skupiny B bude hrazeno, pokud bude zahájeno 
do dovršení 12 měsíce věku nebo od čtrnácti let až po dovršení 
patnáctého roku věku. Doposud bylo hrazeno, pokud bylo očkování 
zahájeno do dovršení šestého měsíce věku. 

• U očkování proti meningokokovi skupin A, C, W, Y, pak bude očkování 
hrazeno, když bude provedeno jednou dávkou od 1-2 roku věku nebo od 14 
do 15 let věku. Doposud bylo hrazeno, pokud bylo očkování provedeno 
jednou dávkou v druhém roce života. 

• Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) bude hrazeno dívkám a 
chlapcům po dovršení 14 let v případě zdravotních komplikací, které 
neumožní aplikovat vakcínu dříve. Doposud bylo hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění dívkám a chlapcům, pokud bylo zahájeno od dovršení 
13. do dovršení 14. roku věku. Za nejméně ekonomicky náročnou variantu je 
považována očkovací látka Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům 
papilomavirů). Rodiče si nicméně mohou zvolit i další očkovací látky, ale s 
doplatky (Gardasil-čtyřvalentní nebo Gardasil 9).  

Těším se na vaše další témata, individuální dotazy, prosím, zasílejte prostřednictvím 
elektronické podatelny, kde na sebe uvádíte kontakt. 

https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
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