
 

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 10. prosince 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. 
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1. V případě nesouhlasu jednoho zákonného zástupce s očkováním nezletilého 
dítěte, jakým způsobem dát na vědomí očkovacím místům a dalším subjektům 
provádějící očkování uvedených na https://ockoreport.uzis.cz/ nesouhlas s aplikací 
očkovací látky (vakcíny) proti onemocnění SARS-CoV-2? Jakým způsobem zanést 
tuto informaci do systému registrace a dalších navázaných? 
2. V případě, kdy o neshodě rodičů nezletilého dítěte rozhodne soud tak, že je 
jeden z rodičů povinen zdržet se takového očkování, jakým způsobem a komu toto 
vykonatelné rozhodnutí soudu poskytnout, aby se zajistila jeho vykonatelnost? 
3. Z jakého důvodu není vyžadován u registrace nezletilého k očkování souhlas 
obou zákonných zástupců, resp. z jakých důvodů není splnění této podmínky 
vyžadováno právě u očkování (vakcíny) proti onemocnění SARS-CoV-2 ? 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Požadavky pro nezletilé osoby jsou rozděleny následovně: 
 

a) VĚKOVÁ SKUPINA 16–18 LET VĚKU VČETNĚ (starší nezletilí)  
 
U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování 
proti covid-19 (s výjimkou osob s mentálním postižením).  
 
Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, 
avšak očkovací místo si ho může v této formě 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). 
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b) VĚKOVÁ SKUPINA 12 – 15 LET VĚKU VČETNĚ (mladší nezletilí)  
 
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 na místě uděluje:  

1. Rodič  
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 s 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 
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ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42a odst. 3 písm. a) bod 
5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 

 
Další informace případně zde: Očkování nezletilých (5 - 11 let a 12 - 15 let) · Covid Portál 
(gov.cz). 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-nezletilych-5-11-let-12-15-let
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-nezletilych-5-11-let-12-15-let

