
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
 
Dne 8. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx s prodlouženou lhůtou přípisem xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 

1) kolik dětí bylo hospitalizováno, poškozeno na zdraví s trvalými následky, či 
umřelo naonemocněni covid-19, nikoliv v souvislosti s onemocněním covid-19, od 
začátku pandemie do současnosti 
2l na základě kterého zákona je prováděno očkování proti covid 19 u dětí od 16 
let bez souhlasu rodičů  
3) zda je požadován písemný souhlas rodičů pro očkování dětí proti covid-l9 od 
12 let 
4l zda je součástí písemného souhlasu rodičů příbalový leták očkovací látky  
5) zda byly MZ stanoveny posudkové týmy lékařů, které zjišťují příčiny poškození 
zdraví dětí po očkování proti covid  
6) zda se poškozeni zdraví po očkováni proti covid-19 označuje jako poškození 
způsobené očkování, dokud nebude prokázáno jinak  
7) zda budou děti od 5 do 18 let odškodněny za poškozené zdraví  
8) kým budou postižené děti očkováním odškodněny a v jaké výši 
9) zda jsou a budou projevené zdravotní potíže po očkování vedeny jako 
nežádoucí účinek vakcín, pokud nebude lékařem nalezena jiná příčina 
10) zda bude pediatr pohnán k zodpovědností, pokud by byla shledána ve 
zdravotní kartě dítěte vážná nemoc a lékař přesto očkování doporučil 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
 
Ad 1) 
MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje zde: 

• COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz) 

• Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 
 

V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme 
Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky 
postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady.  

 
 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady
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Ad 2) 
Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit  
v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný 
souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas 
nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat. 
 
Nezletilý zájemce o očkování starší 16 let může obecně udělit informovaný souhlas  
s očkováním. Před očkováním nezletilých osob proti onemocnění covid-19 je nicméně 
nezbytné vždy individuálně posoudit jejich rozumovou a volní vyspělost a od toho se 
odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním. Písemný informovaný 
souhlas zájemce o očkování, resp. jeho zákonného zástupce není nutný. Do zdravotnické 
dokumentace stačí provést záznam o podání informace zájemci o očkování (tj. kdo a kdy 
informaci podal) a informaci o tom, že s očkováním zájemce, resp. jeho zákonný zástupce 
vyslovil informovaný souhlas. V případě nezletilých zájemců o očkování starších 16 let je 
lze obecně považovat za rozumově a volně vyspělé k udělení informovaného souhlasu  
s očkováním proti onemocnění covid-19. Tyto osoby jsou zpravidla schopné porozumět 
informaci lékaře o svém zdravotním stavu a o povaze očkování proti onemocnění covid-
19 a na jejím základě udělit informovaný souhlas s provedením očkování (§ 95 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
Ad 3 
U nezletilých 12-15 let včetně je obecně nutná přítomnost zákonného zástupce na místě. 
Informovaný souhlas s očkováním uděluje zákonný zástupce bezprostředně před 
provedením očkování (písemná forma není nutná, avšak OČM si ho může v této formě 
vyžádat). Vždy je třeba zjistit názor nezletilého na podstoupení očkování.  
 
Pokud nezletilý starší 14 let vážně odporuje provedení očkování proti covid-19, ke kterému 
udělí zákonný zástupce informovaný souhlas, nelze očkování provést bez souhlasu 
soudu. Souhlas soudu je nutný i v případě, že naopak rodič nezletilého staršího 14 let 
vážně odporuje provedení očkování, ačkoli nezletilý si jej přeje (§ 100 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník). 
 
Informovaný souhlas zákonného zástupce na místě není možné nahradit listinou 
podepsanou předem mimo zdravotnické zařízení. Zákonný zástupce však může pověřit 
doprovodem dítěte a udělením informovaného souhlasu jinou dospělou osobu, nejlépe na 
základě řádně udělené plné moci. (Plná moc nemusí být úředně ověřená, byť tuto formu 
doporučujeme. V případě pochybností doporučujeme nezletilého neočkovat a vyzvat 
jej/jeho dospělý doprovod k zajištění přítomnosti zákonného zástupce či zajištěním úředně 
ověřené plné moci zákonného zástupce pro dospělý doprovod). 
 
Informovaný souhlas na místě uděluje:  
 
1. Rodič  
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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). 
 
2. V případě náhradní péče: rodič / poručník / opatrovník / pěstoun / osoba pečující / ředitel 
zařízení ústavní péče, stanoví-li tak soud či zákon 
 
Je nezbytné znát rozsah oprávnění možných subjektů jednajících za nezletilou osobu, 
rozsah je dán rozhodnutím soudu nebo ze zákona.  
 
V případě dětí svěřených rozhodnutím soudu do náhradní rodinné nebo ústavní péče 
(pěstounská péče, péče jiné osoby, ústavní výchova nebo péče v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc) je třeba očkování proti onemocnění covid-19 považovat za  
běžný léčebný nebo obdobný zákrok ve smyslu § 877 odst. 2 občanského zákoníku, nelze 
tedy jej považovat za významnou záležitost týkající se dítěte. To znamená, že souhlas  
provedením tohoto očkování u dítěte, které je není schopno na základě své rozumové 
a volní vyspělosti udělit samo, je jednáním za dítě v běžné záležitosti, při kterém může za 
dítě jednat obecně pěstoun nebo jiná pečující osoba podle § 966 odst. 2 ve spojení s § 
955 občanského zákoníku. Totéž platí i pro zastoupení dítěte ředitelem zařízení pro výkon 
ústavní výchovy (§ 23 odst. 1 písm. l) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy ve školských zařízení o a preventivně výchovné péči) nebo 
ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42a odst. 3 písm. a) bod 5 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 
 
Nad rámec Vás odkazujeme na materiál: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-
nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-
souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-
m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf  
 
 
Ad 4 
Příbalový leták není součástí. Veřejnosti je volně dostupný na webových stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv či v ordinacích praktických lékařů. 
 
 
Ad 5 
Nikoli. Nežádoucí účinky jsou nahlašovány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 
 
 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%BDch_ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-informovan%C3%BDch-souhlas%C5%AF-a-p%C5%99%C3%ADtomnost-na-o%C4%8Dkovac%C3%ADm-m%C3%ADst%C4%9B_rev-13-9-2021.pdf
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Ad 6, 7, 8, 9 
Český zákonodárce rozhodl, že stát na základě zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci 
léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, 
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle 
§ 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li 
následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění 
bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy 
a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným 
očkováním, obdobně. 
 
 
Ad 10 
Základní právní povinností poskytovatele zdravotní péče, je postupovat při poskytování 
zdravotních služeb v mezích jeho kompetencí lege artis – to znamená, obecně řečeno, 
postupovat odborně správným postupem. 
 
Tato povinnost v první řadě vyplývá z Úmluvy o biomedicíně, resp. jejího čl. 4, v němž je 
stanovena zásada, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého 
výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. 
Dále v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
v jeho § 4 odst. 5 je definována tzv. náležitá odborná úroveň, již má poskytovatel 
zdravotních služeb povinnost dodržovat, a rozumí se jí poskytovat zdravotní služby podle 
pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, 
s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, současně musí být pacientu 
poskytnuty odpovídající (relevantní) odborné informace. 
 
Za porušení postupu "lege artis“, se považuje situace, pokud lékař při výkonu svého 
povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných 
rozsahem kompetencí dle jeho pracovního zařazení i konkrétních podmínek a dalších 
objektivních možností. Otázkou čistě právní, příslušející soudu, je pak subsumpce jednání 
osoby pod konkrétní normu chování a z ní vyplývající zjištění, zda osoba jednala po právu 
či protiprávně a jakým způsobem zasáhla do chráněných práv daného člověka. 
 
 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 

 


