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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
23. září 2021, evidovanou pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o zodpovězení na níže 
uvedené dotazy: 
 
1. Kdo konkrétně rozhodl o předobjednání vakcíny proti covid-19 určené pro děti ve věku 
od 5 let? 
2. Kdo konkrétně doporučil očkování dětí od 5 let proti onemocnění covid-19 (zajímají 
nás osoby – fyzické i právnické – působící v České republice)? 
3. Má Ministerstvo zdravotnictví nějakou informaci týkající se očkování dětí od 5 let proti 
nemoci covid-19 od skupiny MeSES? Pokud ano, žádáme o sdělení jejího obsahu a 
poskytnutí dokumentu, který tuto informaci obsahuje. 
4. Má Ministerstvo zdravotnictví nějakou informaci týkající se očkování dětí od 5 let proti 
nemoci covid-19 od České vakcinologické společnosti? Pokud ano, žádáme o sdělení 
jejího obsahu a poskytnutí dokumentu, který tuto informaci obsahuje. 
5. Jakou částku vynaloží Česká republika v případě, že bude předobjednávka 
realizována? 
6. Kdo bude dodavatelem očkovacích látek proti covid-19 pro děti od 5 let v České 
republice? 
7. Kdo bude distributorem očkovacích látek proti covid-19 pro děti od 5 let v České 
republice? 
8. Jak dlouho lze očkovací látku skladovat po jejím dodání do České republiky (tj. do jaké 
doby je nutné ji použít, aby nedošlo k jejímu znehodnocení)? 
9. Komu je očkovací látka v předobjednaném množství určena (je vytipována určitá 
skupina dětí, nebo bude určena komukoliv)? 
10. Kdo bude očkování provádět? 
11. Jaké přínosy má očkování dětí od 5 let pro jejich zdraví? 
12. Jaká rizika má očkování dětí od 5 let pro jejich zdraví? 
 
Vám sděluji následující: 
 
Ad 1) 
Vakcíny pro očkování dětí budou dodávány v rámci objednávky mRNA vakcín na roky 

2022, resp. 2023 a to pouze v případě, že budou úspěšně registrovány u Evropské 

lékové agentury. Smlouva mezi EU a výrobci je formulována tak, že ČR bude mít 

možnost vždy v 3měsíčním předstihu určit, zda chce dodat i vakcíny pro očkování dětí 

(pokud budou registrovány) a v jakém poměru k vakcínám pro dospělé osoby. Nejde 
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tedy o předobjednávku vakcín pro děti, je možné, že takováto vakcína nebude ani 

schválena a ČR bude odebírat pouze posilující dávky pro dospělé. 

 

Ad 2) 

Očkovací látky pro děti jako takové objednány nebyly. Odhadované počty vyplývají 

z počtu osob tohoto věku v populaci. Je třeba počítat i s variantou, že díky 

proočkovanosti dospělé populace, bude vir více ohrožující pro mladší věkové skupiny 

a být na tuto eventualitu připraven. 

 

Ad 3) 

Dosud taková informace není Ministerstvu zdravotnictví známa. 

 

Ad 4) 

Ministerstvo zdravotnictví zatím takovou informací nedisponuje. ČVS na vzniku 

doporučení zatím pracuje a čeká na další robustnější data z výsledků klinických studií 

u dětí, které budou podkladem registrace a povolení vakcíny pro děti 5-12 let. Toto 

povolení nelze očekávat dříve jak v prosinci 2021. Jakmile bude doporučení ČVS 

dokončeno, bude veřejně dostupné. 

 

Ad 5) 

Nelze určit – podle jednotlivých objednávek, které budou činěny dle zájmu. 

 

Ad 6) 

V případě registrace této vakcíny BioNTech/Pfizer, a /nebo Moderna, které mají dle 

dostupných informací největší šanci na vývoj úspěšné vakcíny pro očkování dětí. 

 

Ad 7) 

Distributor očkovací látky výrobce, který úspěšně registruje vakcínu pro očkování dětí. 

 

Ad 8) 

Záleží na typu očkovací látky – více viz SPC jednotlivých vakcín na stránkách SÚKL. 

 

Ad 9) 

Viz výše – není prozatím stanoveno 

 

Ad 10) 

Praktický lékař pro děti a dorost a očkovací místa s dostupným pediatrem. 

 

 



 

3 

Ad 11) 

Prevence vzniku infekčního onemocnění, které i u dětí může probíhat velice závažně 

a jsou popsány také případy úmrtí dětí v souvislosti s infekcí covid-19. U žádného 

infekčního onemocnění nelze dopředu předvídat, že průběh nemoci bude zcela bez 

komplikací a následků. 

 

Ad 12) 

Rizika a bezpečnost očkování u dětí 5-12 let jsou v současné době stále vyhodnocovány 

v rámci probíhajících sledování, která ještě nejsou dokončena, proto také nebyla vakcína 

proti covid-19 u těchto dětí zatím schválena. 

 

 
 
S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 


