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INICIATIVY 
Komisí předložený návrh doporučení Rady  

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM Třetí čtvrtletí 2023 

DALŠÍ INFORMACE Internetové stránky plánu boje proti rakovině 

A. Politické souvislosti, vymezení problému a kontrola subsidiarity 

Politické souvislosti 

Evropský plán boje proti rakovině (dále jen „plán boje proti rakovině“) je hlavní prioritou Komise v oblasti 
veřejného zdraví a základním kamenem evropské zdravotní unie. Spolu s Misí proti rakovině v rámci programu 
Horizont Evropa EU tímto způsobem reaguje na rostoucí počet případů rakoviny a souvisejících úmrtí v celé 
populaci EU. 

 

V rámci stěžejní iniciativy plánu boje proti rakovině bude Komise podporovat úsilí členských států EU o rozšíření 
rutinního očkování dívek a chlapců proti lidským papilomavirům (HPV), které má odstranit rakovinu děložního 
čípku a další nádorová onemocnění způsobovaná těmito viry. Jedním z cílů plánu boje proti rakovině je do roku 
2030 v EU naočkovat alespoň 90 % cílové populace dívek a výrazně rozšířit očkování chlapců. V plánu boje 
proti rakovině se Komise rovněž zavazuje, že pomůže zajistit přístup k očkování proti viru hepatitidy B (HBV), 
aby se zvýšila proočkovanost. Komise proto navrhne doporučení Rady o nádorových onemocněních, kterým lze 
předcházet očkováním, aby členským státům EU pomohla řešit rizika rakoviny spojená s infekcemi HPV a HBV. 

 

Tato iniciativa je zahrnuta do pracovního programu Komise na rok 2023 v rámci priority Komise „podpora 
evropského způsobu života“ jako součást preventivního balíčku, který rovněž zahrnuje revidovaný návrh 
doporučení Rady o nekuřáckém prostředí. 

Problém, který má iniciativa řešit  

Infekce HPV může u žen způsobit rakovinu děložního čípku. V zemích EU/EHP je každoročně zaznamenáno 
přibližně 34 000 případů rakoviny děložního čípku a 13 000 úmrtí v důsledku této nemoci, přičemž věkově 
standardizovaná incidence činí 9,6 případů a úmrtnost 2,8 úmrtí na 100 000 žen. Infekce HPV může rovněž vést 
k jiným anogenitálním karcinomům (tj. nádorům souvisejícím s konečníkem a pohlavními orgány) u žen i u 
mužů, jakož i k rakovině hlavy a krku, jejichž incidence činí 13 800 případů ročně, většinou (přibližně 11 000) u 
mužů. Očkování u dívek i chlapců tedy zachraňuje životy a snižuje zátěž zdravotnických systémů způsobenou 
nádorovými onemocněními v důsledku infekce HPV.  
 
Všechny členské státy EU doporučují očkování (pre)adolescentních dívek proti HPV a mnohé doporučují toto 
očkování i chlapcům stejného věku. Proočkovanost se však v rámci EU liší. Pokud jde o dívky, údaje o 
proočkovanosti například ukazují, že zatímco několik zemí očkovalo jednou dávkou více než 90 % dívek, v 
jiných zemích je tento podíl nižší než 50 %. Pokud jde o proočkovanost chlapců, jsou k dispozici pouze 
omezené údaje. 
 
Infekce HBV se může stát chronickou a v jejím důsledku se může rozvinout rakovina. Za rok 2020 vykázalo 29 
zemí EU/EHP 14 428 nově diagnostikovaných případů HBV, což odpovídá hrubé celkové incidenci 4,2 případů 
na 100 000 osob. Z těchto případů bylo 979 (7 %) nahlášeno jako akutní, tj. 0,3 případu na 100 000 osob. 
Infekce HBV neúměrně postihuje migranty, osoby ve vězeňském prostředí, muže, kteří mají pohlavní styk s 

jinými muži, a osoby žijící s virem lidského imunodeficitu (HIV). Úsilí v oblasti prevence by se proto mělo zaměřit 

na tyto rizikové skupiny, jakož i na těhotné ženy a zdravotnické pracovníky.  
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Většina členských států EU doporučuje očkování kojenců/dětí proti HBV, avšak údaje o očkování ukazují, že 
proočkovanost je nutné v mnoha zemích zvýšit, aby se dosáhlo cíle pro rok 2020 stanoveného Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), tj. 95% proočkovanosti třemi dávkami vakcíny proti HBV tam, kde se očkování 
kojenců/dětí provádí. Některé členské státy EU rovněž zavedly doporučení pro vybrané skupiny dospělých, ale 
údaje o proočkovanosti jsou nedostatečné. 

Lepší přístup k očkování proti HBV pro všechny dotčené skupiny obyvatelstva je nezbytný k záchraně životů a 
snížení zátěže zdravotnických systémů způsobené nádorovými onemocněními v důsledku infekce HBV. 

Základ pro opatření na úrovni EU (právní základ a kontrola subsidiarity) 

Právní základ 

Článek 168 Smlouvy o fungování EU, který dává EU pravomoc podporovat, koordinovat nebo doplňovat činnost 
členských států EU v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví. 

Praktická potřeba opatření na úrovni EU 

Pro infekční nemoci, včetně těch, které způsobují rakovinu, neexistují hranice a všechny členské státy EU čelí v 
této oblasti problémům v oblasti veřejného zdraví. Řešení nádorových onemocnění, kterým lze předcházet 
očkováním, a stávajících nerovností, pokud jde o přístup k očkování, prostřednictvím souboru doporučení na 
úrovni EU má tedy jasnou přidanou hodnotu.  

B. Čeho má iniciativa dosáhnout a jakým způsobem 

Pokud jde o očkování proti HPV, návrh bude vyžadovat, aby členské státy, zúčastněné strany a Komise přijaly 
opatření ke zvýšení proočkovanosti mezi (pre)adolescentními dívkami a chlapci. Bude rovněž vyžadovat lepší 
monitorování proočkovanosti, zejména u chlapců tohoto věku.  
 
Pokud jde o očkování proti HBV, návrh bude vyžadovat, aby členské státy, zúčastněné strany a Komise přijaly 
opatření ke zlepšení přístupu k očkování pro všechny dotčené skupiny obyvatelstva, aby se proočkovanost 
zvýšila. Bude rovněž vyžadovat lepší monitorování proočkovanosti, zejména v případech, kdy jsou údaje 
nedostatečné.  
 
Opatření ke zvýšení proočkovanosti budou zahrnovat: 1) omezení fyzických překážek bránících očkování; 2) 
cílené komunikační úsilí a 3) boj proti nesprávným informacím a dezinformacím.  

Pravděpodobné dopady 

Očekává se, že tato iniciativa zvýší proočkovanost proti HPV a HBV, a proto by měla mít pozitivní dopad na 
veřejné zdraví, včetně snížení zátěže pro zdravotnické systémy. Tato iniciativa může vést například k vyšším 
nákladům pro členské státy EU na vedení očkovacích kampaní a sledování toho, jak se očkování využívá. 
Neočekává se však, že bude mít jakýkoli dopad na životní prostředí nebo na základní práva, ani pokud jde o 
zátěž pro občany a podniky.  
 
Tato iniciativa pomůže členským státům EU dosáhnout cíle udržitelného rozvoje č. 3: Zajistit zdravý život a 
zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku, a zejména cíle 3.3: Do roku 2030 ukončit epidemie AIDS, 
tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, nemocem přenášeným 
vodou a dalším přenosným nemocem. 

Budoucí monitorování 

Komise bude monitorovat, jak členské státy, zúčastněné strany a Komise provádějí opatření požadovaná v 
doporučení Rady, a bude o tom podávat o něm zprávy. 

C. Zlepšování právní úpravy 

Posouzení dopadů 

Posouzení dopadů se neplánuje, jelikož doporučení Rady předpokládá nezávazná opatření a umožní členským 
státům přizpůsobit svůj přístup potřebám daného státu. Politický přístup bude vysvětlen v důvodové zprávě 
připojené k návrhu Komise.  

Konzultační strategie 

Prostřednictvím této výzvy k předložení faktických podkladů shromáždí Komise názory členských států EU, 
zúčastněných stran a občanů na to, zda a jak může navrhované doporučení Rady dosáhnout výše uvedených 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hepatitis-B-and-C-prevention_1.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hepatitis-B-and-C-prevention_1.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal3
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cílů. Kromě toho budou podkladem pro tuto iniciativu výsledky těchto konzultací: 

 

 Veřejná konzultace, cílené konzultace se zúčastněnými stranami a další konzultace vedené v rámci 
plánu boje proti rakovině ukázaly, že mnohostranné úsilí v oblasti prevence rakoviny a ochrana dětí a 
mladých lidí před nádorovými onemocněními, která se mohou objevit později během jejich života, jsou 
pro ty, kteří poskytli příslušné podklady, prioritou. Za vysokou prioritu bylo rovněž označeno očkování, 
například proti HPV a HBV. 
 

 Za účelem přípravy návrhu zaslala Komise na jaře 2022 Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu 
nemocí, ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským monitorovacím centrem 
pro drogy a drogovou závislost, formální žádost o vědecké informace ohledně HPV a HBV se 
zaměřením na očkování.  
 

 Během zasedání bude konzultována podskupina pro boj proti rakovině a další relevantní podskupiny 
působící v rámci nové expertní skupiny Komise pro veřejné zdraví. 
 

 Během zasedání bude konzultována „kontaktní skupina zúčastněných stran v oblasti boje proti rakovině“ 
a tematické skupiny zaměřené na prevenci v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdraví, jakož i 
Výbor Mise proti rakovině v rámci programu Horizont Evropa. 
 

 Během zasedání bude konzultována Koalice pro podporu očkování. 
 

 Během zasedání budou konzultovány partnerské země nového partnerství pro společnou akci Contrast 
HPV (PERCH). 
 

 Během zasedání bude konzultován Evropský úřad Světové zdravotnické organizace.  

 
 
 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-02/eu_cancer-plan_synopsis_cs_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-02/eu_cancer-plan_synopsis_cs_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/commission-expert-group-public-health-2022-12-08_en
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
https://coalitionforvaccination.com/

