
OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH VE VĚKU 5 - 11 LET 

VČETNĚ

 Na očkovacím místě je nezbytné zabezpečit přítomnost pediatra nebo

praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD), a to zejména z důvodu

poskytnutí neodkladné péče při případných nežádoucích reakcích. Není

nutné, aby očkování indikoval a prováděl pediatr nebo PLDD.

 Pro děti ve věku 5-11 let nyní schválena pouze očkovací látka

Comirnaty od společnosti Pfizer - 0,2 ml s obsahem 10 mcg SARS-

CoV-2 spike proteinu mRNA (u starších dětí 0,3 ml obsahující 30 mcg

mRNA)

 Základní očkovací schéma:

 dvoudávkové

minimální a současně optimální interval 21 dnů mezi dávkami



OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH VE VĚKU 5 - 11 LET 

VČETNĚ II

 U nezletilých 5-11 let včetně je nutná přítomnost zákonného zástupce na

místě.

 Zákonný zástupce udělí na očkovacím místě informovaný souhlas s očkováním

bezprostředně před provedením očkování (písemná forma není nutná, avšak

OČM si ho může v této formě vyžádat).

 Informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce na místě není možné

nahradit písemným informovaným souhlasem ani plnou mocí.

 Postačuje informovaný souhlas jednoho z rodičů/zákonných zástupců, lékař

není povinen proaktivně zjišťovat názor druhého rodiče/zákonného zástupce.

 Pokud je však lékaři znám nesouhlas druhého rodiče/zákonného zástupce,

nemůže očkování provést. O očkování v tom případě musí rozhodnout soud na

návrh rodiče. (Doporučujeme písemný negativní revers po informování rodiče o

očkování.)

 Po rozvodu manželství záleží na úpravě poměru rodičů k dítěti (soudní

rozhodnutí).



OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH VE VĚKU 5 -11 LET 

VČETNĚ III

NÁHRADNÍ PÉČE

Dítě je v péči 

poručníka

informovaný souhlas a přítomnost poručníka

Poručník rozhoduje o běžných záležitostech dítěte, vč. souhlasu

s poskytováním zdravotní péče. V nikoli běžných záležitostech musí

být rozhodnutí poručníka schváleno soudem (§ 934 OZ). Veřejným

poručníkem je orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD).

Dítě je v péči 

opatrovníka

informovaný souhlas rodiče nebo poručníka, opatrovník může za

dítě udělit informovaný souhlas pouze pokud je k tomu oprávněn na

základě rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníkem (§ 975 OZ).

Dítě je v péči 

pěstouna

informovaný souhlas a přítomnost pěstouna

Pěstoun rozhoduje o běžných záležitostech dítěte, jinak pouze

stanoví-li tak soud (§ 960 a § 966 OZ). V jiných než běžných

záležitostech rozhodují rodiče.

Dítě v péči jiné 

osoby (pečující 

osoby)

informovaný souhlas a přítomnost pečující osoby, nestanoví-li soud

jinak (§ 955 ve spojení s§ 966 OZ)

Dítě je v ústavní péči 

(dětský domov, 

zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou 

pomoc aj.)

informovaný souhlas a přítomnost zákonného zástupce (rodiče či

viz výše) či ředitele daného zařízení (§ 23 odst. 1 písm. l zákona

č. 109/2002 Sb., a§ 42a odst. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 359/1999

Sb.).

Očkování proti covidu-19 je běžným léčebným zákrokem, jde tedy o jednání za 

nezletilého v běžných záležitostech. 


