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VOLBY 2018

OTÁZKA 66. Do
OTÁZKA 38.
školek by se
Očkování dětí
měly přijímat
má být jen
nedoočkované i
dobrovolné
neočkované
děti

obvod

strana

Ivan Cinka

Benešov

Komunistická strana
Čech a Moravy

Jiří Krátký

Benešov

Česká pirátská
strana

Martin ŠVEDA

Benešov

Nezávislý kandidát

Ano

Ano

Miroslav Křeček

Benešov

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Petr Petržílek

Benešov

Česká strana
sociálně
demokratická

Ne

Ne

Terezie Radoměřská

Benešov

TOP 09

Ne

Ne

Zdeněk Hraba

Benešov

STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

Ne

Ne

Petr Chaluš

Benešov

Česká pirátská
strana

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Duchoň Oldřich

Brno-město

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Emil Adamec

Brno-město

Koruna Česká
(monarch.str.Čech,
Moravy a Slezska)

Jan Špilar

Brno-město

Křesťan.a
demokrat.unieČeskosl.strana lidová

Ano

Ano

Karel Schmeidler

Brno-město

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Mikuláš Bek

Brno-město

Mikuláš Bek,
nezávislý kandidát za
koalici ODS, ST

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Petr Kováč

Brno-město

Romská
demokratická strana

Ne

Ne

Karel Štogl

Břeclav

Česká pirátská
strana

Jméno kandidáta do
Senátu:

Ne

Ne

Případný komentář k otázce 38

Případný komentář k otázce 66

Řešení případných epidemií by nás stálo mnohem více.

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Výjimky ze zdravotních důvodů by měly být možné.

Aby byla populace chráněna, musí být proočkovanost
nad 95%. Neočkovaní tak ohrožují nejen sami sebe, ale
také ostatní.

Nic se tím, tedy očkování prokazatelně nezkazilo.

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Akcentuji odpovědnost za všechny.

Jen očkované

Nevím / nemám Nevím / nemám
Posoudil bych zahraniční zkušenosti s oběma přístupy.
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Posoudil bych zahraniční zkušenost

nemyslím si, že někteří jedinci odpovědně umí tuto
otázku
posoudit a výsledkem pak může být např ublížení
Nevím / nemám
na zdraví nezletilé osobě, která o sobě nemůže
nejsem odborník a nevím nakolik neočkovaný človíček
jednoznačný
rozhodovat sama anebo může ohrozit i zdraví jinných
ohrožuje ostatní děti
názor
dětí např ve škole. Některá očkování by měla být
povinná.

Richard Novák

Břeclav

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ing. Marie Paukejová

České
Budějovice

Česká strana
národně sociální

Ne

Ne

Lubomír Pána

České
Budějovice

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ano

Ano

Nesouhlasím, je to velmi riskantní. Začínají se u nás
znovu objevovat nemoci, u kterých jsme si mysleli, že
byly vytlačeny.
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Neočkované děti nemohou ohrožovat ostatní. Je to
zodpovědnost rodičů.
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Základní vakcíny, které jsou využívány nyní, by měly být
i nadále povinné, jinak by mohlo dojít k šíření
nebezpečných nemocí, které se už nás vyskytují jen
zřídka

Richard Schötz

České
Budějovice

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Štěpán Tampír

České
Budějovice

Strana svobodných
občanů

Ano

Ne

Josef ŠVARCBEK

Domažlice

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Elvíra Hahnová

Chomutov

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Jaroslav Zahrádka

Chomutov

Občanská
demokratická strana

Ne

Ne

Roman Brand

Chomutov

NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT

genmjr. v.v. Ing.Hynek
Blaško

Chrudim

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Jaroslav Hájek

Chrudim

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Základní vakcíny, které jsou využívány nyní, by měli být i
nadále povinné, jinak by mohlo dojít k šíření
nebezpečných nemocí, které se u nás vyskytují už jen
zřídka.

Roman Šemík

Chrudim

Česká pirátská
strana

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Záleží na typu očkování. Některá povinné, některá
nepovinné. V případě zdravotních komplikací má stát
rodičům obtížr finančně kompenzovat.

Tomáš Dubský

Chrudim

Nezávislý kandidát

Jan Tecl

Chrudim

Koalice ODS, STAN
a STO

Ne

Ne

Josef Chuchlík

Jablonec nad
Nisou

ANO 2011

Ne

Ano

Mgr. Bc. Michal Švarc

Jablonec nad
Nisou

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ano

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor
Ne

Ne

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Michaela TEJMLOVÁ

Jablonec nad
Nisou

SENÁTOR 21

Ne

Ne

Ladislav Sitko

Karviná

TOP 09

Ne

Ne

František Novotný

Litoměřice

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ano

Ne

Ing. Josef Šenfeld

Litoměřice

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Jan Vondrouš

Litoměřice

NE-VOLIM.CZ

Ne

Ano

Mgr. Ladislav Chlupáč

Litoměřice

Občanská
demokratická strana

Podporuji však redukci očkování před přijetím dítěte do
státní mateřské školky na pouze účelný rozsah. Jsem
také pro transparentnost obchodu s vakcínami a
Podporuji však redukci očkování před přijetím dítěte do
odstranění monopolů a oligopolů z této oblasti. Za tímto státní mateřské školky na pouze účelný rozsah. Jsem
účelem je nutné změnit koncepci legislativy z „povinné
také pro transparentnost obchodu s vakcínami a
aplikace vakcín vyjmenovaných vyhláškou“ na koncepci odstranění monopolů a oligopolů z této oblasti. Za tímto
„vyžadované ochrany proti chorobám vyjmenovaným
účelem je nutné změnit koncepci legislativy z „povinné
zákonem před přijetím do mateřské školky“. A měla by aplikace vakcín vyjmenovaných vyhláškou“ na koncepci
se zvýšit informovanost a vést debata. A myslím, že by
„vyžadované ochrany proti chorobám vyjmenovaným
se nemělo povinné očkování kombinovat s ostatními
zákonem před přijetím do mateřské školky“.
nepovinnými očkováními ve stejný den, protože je to
velká zátěž pro organismus.

Pozor, ono je očkování a očkování. Ohrožení očkováním
znám z Itálie.
Základní vakcíny, které jsou využívány nyní, by měly být
i nadále povinné, jinak by mohlo dojít k šíření
nebezpečných nemocí, které se u nás vyskytují jen
zřídka

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Page 2

Sheet1

MUDr.David Rath

Litoměřice

Česká Suverenita

Ne

Ne

Ondřej Štěrba

Litoměřice

ANO 2011

Ne

Ne

Daniela Weissová

Mladá Boleslav

Česká pirátská
strana

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Problém spíš vnímám v tom, že se vakcinuje třeba
hexavakcinami, což je pro dětský organizmus obrovská
zátěž. Odborné téma, nevím.

Česká strana
sociálně
demokratická

Ne

Ne

Chceme skutečně opět nechat umírat děti třeba na
bakteriální infekce postihující příklopku hrtanovou.

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

je třeba zamezovat šíření epidemií nebezpečných
nemocí
Kolektivní imunity a tím ochrany před smrtelnými
infekčními chorobami lze dosáhnout pouze minimální 95
% proočkovaností. Očkování tedy musí zůstat povinné,
je však možné individuálně upravit očkovací kalendář
dítěte. Je nutné vést větší vysvětlovací kampaň pro
rodiče a také konečně přijmout zákon o odškodnění.

doc MUDr Ladislav Horák
Mladá Boleslav
DrSc

Josef Jermář

Mladá Boleslav

Mgr. Soňa Marková

Náchod

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Miroslav Brát

Náchod

Česká strana
sociálně
demokratická

Ne

Ne

Pavel Bělobrádek

Náchod

Křesťan.a
demokrat.unieČeskosl.strana lidová

Ne

Ne

Herbert Pavera

Opava

Společně pro
Opavsko: Koalice
STAN, ODS a TOP
09

Ne

Ne

Kupka Vlastimil

Opava

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Petr Pavlíček

Opava

Česká pirátská
strana

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Metavýzkum by měl potvrdit na nějaké hladině
pravděpodobnosti škodlivost či prospěšnost
Rodiče nemají dost znalostí, aby toto vyhodnotili. Pokud
by tu možnost měli mít, pak by měli zcela zodpovídat za
zdr.stav dítěte a další škody na jeho zdraví a bez
pojištění.

Pravidelné očkování musí být více indvidualizované.
Lékař by o něm měl lépe komunikovat s rodiči a stát
musí nést odpovědnost za případné újmy způsobené
nesprávným očkováním.

Vladimír Tancík

Opava

Nezávislý kandidát

Ne

Ne

Martin Konvička

Ostrava-město

NEZÁVISLÍ

Ne

Ne

Martin Tomášek

Ostrava-město

Česká pirátská
strana

Ne

Ne

Radoslav Štědroň

Ostrava-město

Strana státu přímé
demokracie - Strana
práce

Ano

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

René ČÍP

Ostrava-město

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

František Dobšík

Praha 12

Česká strana
sociálně
demokratická

Ne

Ne

Ing. Eva Tylová

Praha 12

Piráti s podporou
LES

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Očkováním se podařilo vymýtit některé nebezpečné
nemoci. Rozumím však obavě rodičů z možných
následků očkování pro některé děti.

Marta Semelová

Praha 12

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Základní vakcíny by měly být i nadále povinné, jinak by
se mohly šířit nebezpečné nemoci.

Ne

Celkové snížení imunity celé populace v důsledku
nízkého proočkování může otevřít prostor k chaotickému
a nepředvídatelnému vývoji některých onemocnění,
které již delší dobu téměř neznáme. Je to velké riziko
pro všechny.

Ivan Gabal

Praha 2

Strana zelených

Ne
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Ladislav Jakl

Praha 2

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Libor Michálek

Praha 2

"Libor Michálek senátor, který plní
sliby"

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Marek Hilšer

Praha 2

"Marek Hilšer do
Senátu"

Ne

Ne

Vladislava Hujová

Praha 2

Pro Prahu

Ne

Ne

Do mateřských škol, které zřizují města a obce ne, v
případě soukromých školek záleží na rozhodnutí
provozovatele.

Vladimír Kratina

Praha 2

Občanská
demokratická strana

Ano

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

To je věc názoru lékařů.

Benjamin KURAS

Praha 4

REALISTÉ

Jiří Drahoš

Praha 4

Jiří Drahoš, nezávislý
kandidát za koalici

Ne

Ne

Karel Skoupil

Praha 4

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

MUDr Miroslava
Skovajsová, PhD

Praha 4

Česká strana
sociálně
demokratická

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ano

Martin Dvořák

Praha 4

Občanská
demokratická strana

Ne

Ne

Jiří Witzany

Praha 8

Koalice SNK ED a
evropani.cz

Ne

Ne

Lukáš Wagenknecht

Praha 8

Česká pirátská
strana

Ne

Ne

PhDr. Vladimíra Vítová,
Ph.D.

Praha 8

ALIANCE
NÁRODNÍCH SIL

Ano

Ano

Roman Petrus

Praha 8

Česká strana
sociálně
demokratická

Ne

Ne

Vladislav Kopal

Praha 8

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Michal Malý

Praha 8

Strana svobodných
občanů

Ne

Ne

Ing. Pavel Dopita, LL.M.,
MBA

Prostějov

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Irena Blažková

Prostějov

ANO 2011

Ne

Ne

Prostějov

Křesťan.a
demokrat.unieČeskosl.strana lidová

MUDr. Marek Obrtel

Prostějov

Česká strana
národně sociální

Zuzana Böhmová

Prostějov

Komunistická strana
Čech a Moravy

Jaroslav Fidrmuc

proti závažným onemocněním je vhodné očkovat
automaticky

věc dle mého názoru není nutná řešit zákonem, postačí
vyjádření lékaře

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Jen blázen nenechá očkovat svoje děti.

Šíření nebezpečných nakažlivých chorob lze těžké
zabránit bez plošného povinného očkování.

Studie jasně hovoří o tom, že současné očkování dětí je Studie jasně hovoří o tom, že současné očkování dětí je
zcela nadbytečné a navíc i škodlivé. Rodiče mají mít
zcela nadbytečné a navíc i škodlivé. Rodiče mají mít
právo rozhodnout o tom, zdali jejich dítě podstoupí de
právo rozhodnout o tom, zdali jejich dítě podstoupí de
facto nebezpečnou proceduru očkování, či nikoliv.
facto nebezpečnou proceduru očkování, či nikoliv.

Neočkované dítě je časovanou bombou v kolektivu.

Je právem rodiče rozhodnout i právem ostatních
potencionální riziko do školky nepřijmout.

Základní očkování povinné, ale v menším rozsahu, než
je dnes.

Školky mají právo žádat základní přeočkování.

Ano

Očkování dětí je dobrovolné, jen neočkované dítě nesmí
navštěvovat mateřskou školu.

Pětileté děti, které nejsou očkovány, povinně nastupují
do MŠ, ale mladší děti, které nejsou očkované do MŠ
nesmí a MŠ jsou za přijetí neočkovaného dítěte
pokutovány. To je třeba změnit.

Ano

Ano

Rodiče mají právo rozhodnout o (ne)očkování svých dětí
a nést si za to také plnou odpovědnost. Mají také právo
znát kvalitu a smysluplnost očkovacích látek. To v
současné době chybí.

Není důvod, aby se jich případně očkovaná (tedy
chráněná???) populace obávala.

Ne

Ne

Ano

Page 4

Sheet1

Dagmar Halašová

Prostějov

Občanská
demokratická strana

Ne

Ne

David Redl

Rokycany

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Lucie Groene

Rokycany

ANO 2011

Ano

Ne

Martin Uhlíř

Rokycany

Koalice TOP 09 a
LES

Ano

Ano

Pavel Karpíšek

Rokycany

Občanská
demokratická strana

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Jan Teplík

Sokolov

Česká Suverenita

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Jiří Korbel

Sokolov

Nezávislý kandidát

Ne

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

V tomto tématu jsem rozpolcený. Oba přístupy mají svá
pro a proti.

Je neoddiskutovatelné, že díky povinnému očkování se
Nevím / nemám podařilo na našem území v podstatě vymýtit některé
dětské nemoci, na které v minulosti umíralo nemálo dětí
jednoznačný
i dospělých, a vnímám ho v tomto jako pozitivní.
názor
Otázkou ale je, zda není některé ze série tzv. povinných
očkování nadbytečné.

Miroslav Balatka

Sokolov

STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Stanislav Pochman

Sokolov

Klub angažovaných
nestraníků

Ne

Ne

Jiří Kozák

Svitavy

Občanská
demokratická strana

Ne

Ne

Svitavy

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Josef Krpálek

Dbal bych na proočkovanost.

Poznámka: Na toto téma nemají jednotný názor ani

Nevím / nemám Nevím / nemám samotní lékaři. Je zajímavé, že povinným očkováním
Poznámka: Kdo ponese zodpovědnost za nemoci, které
jednoznačný
jednoznačný byly vymýceny různé choroby. V poslední době se stává,
mohou do školky zanést neočkované děti.
že je do ČR opět zanesli (viz např. tuberkulóza)
názor
názor
zahraniční dělníci.

Základní vakcíny, které jsou využívány nyní, by měly být
i nadále povinné, jinak by mohlo dojít k šíření
nebezpečných nemocí, které se už u nás vyskytují jen
zřídka, nebo byly již zcela vymýceny.

Svitavy

Komunistická strana
Čech a Moravy

Ne

Ne

Richard Andrle Sylor

Svitavy

Koruna Česká
(monarch.str.Čech,
Moravy a Slezska)

Ano

Ne

Vítězslav Novák

Svitavy

PATRIOTI

Ne

Ne

Zdeněk Brož

Šumperk

Koalice KDU-ČSL a
NV

Ne

Ne

Teplice

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Základní očkování, včetně žloutenky A, by mělo být
povinné.

Základní očkování včetně žloutenky A by měla být
povinná.

Ing. Josef Barta, MBA

Teplice

Občané České
republiky

Ano

Ano

Názory, jaké očkování je dobré a jaké ne, je zpravidla
názor jednotlivců, odsouhlasený skupinou dalších lidí.
Rodiče musí mít právo svobodného rozhodování bez
diktátu někoho, kdo si něco jen myslí!

Očkování má být svobodným právem volby rodičů.
Školka je placená služby, kterou si rodiče kupují. Pokud
bude svobodný trh, jistě budou i školky, kde to vadit
nebude.

Pavel Šedlbauer

Teplice

TOP 09

Ano

Ano

Zdeněk Bergman

Teplice

SENÁTOR 21

Ne

Ne

Rozhodně ne. Ohrozilo by to zdraví ostatních.

Ne. Ohrožuje to zdraví všech.

Hana Žáková

Třebíč

STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

Ne

Ne

Alespoň základní očkování.

Milan Mňuk

Bc. Jan Zahradníček
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JUDr. Petr Paul

Třebíč

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Nevím / nemám Nevím / nemám
jednoznačný
jednoznačný
názor
názor

Michal Šalomoun

Třebíč

Česká pirátská
strana

Ano

Nevím / nemám
jednoznačný
názor

Ing. Radek Vraj

Vsetín

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Ing. Radek Vraj

Vsetín

Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)

Ne

Ne

Jana Juřenčáková

Zlín

REALISTÉ

Ne

Ne

Libor Lukáš

Zlín

Strana soukromníků
České republiky

Ano

Ano

Patrik Kunčar

Zlín

Křesťan.a
demokrat.unieČeskosl.strana lidová

Ne

Ne

Vždy je určitá míra rizika. Těžko pak vysvětlovat
rodičům, že právě u nich, na jejich děcku se riziko
projevilo. Jsou ale nemoci u kterých bych o
dobrovolnosti spíše pochyboval.

Asi by ty očkované na tom byli lépe, ale to si musí v
hlavách přebrat rodiče neočkovaných dětí.

Lidi mají být k očkování vedení vysvětlením jeho
prospěšnosti, nikoli nařízením státu.

Nejsem specialista.
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