
 

 

 

 

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 29. 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.  

Předmětným podáním jste požádal o informace ve věci očkování dětí ve věku 5 až 12, 
konkrétně jste vznesl dotaz, na základě jakých klinických studií a dalších ověřitelných  
a doložitelných dat tvrdí MZ, že očkování proti Covid 19 je nutné a vhodné pro věkovou 
skupinu dětí ve věku 5 až 12 let a žádáte o zaslání těchto studií.  

K Vaší žádosti sděluji: 
 
Předně uvádíme, že očkování proti onemocnění Covid 19 je DOBROVOLNÉ, je na 
každém občanovi, zda se očkovat nechá, či nikoli, toto samozřejmě platí i u dětí – nikdo 
není nucen, dáváme pouze možnost využít dostupné schválené očkovací látky vybraným 
skupinám. Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech proti nemoci covid-19 
je schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA), ve 2 formulacích, 10 mcg pro děti ve 
věku 5-11 let (0,2 ml každá dávka) a 30 mcg pro děti od 12 let a dospělé (0,3 ml každá 
dávka). 
 
V souvislosti s Vaším dotazem si Vás dovoluji odkázat např. na stanovisko České 
vakcinologické společnosti, které je k dispozici zde a kterým je vakcinace u dětí v této 
věkové kategorii doporučena: Aktuality | Česká vakcinologická společnost | VAKCINACE. 
 
Co do Vašeho sdělení, že jste velmi zmatený ze všech dezinformací a nepravdivých zpráv 
v tisku, uvádím, že Vám doporučujeme sledovat oficiální zdroje, tj. právě stanoviska České 
vakcinologické společnosti, dále pak webové stránky MZ věnované problematice 
koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/ či zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv – např. 
zde: EMA doporučila rozšíření registrace vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 5 až 11 let, 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) a v neposlední řadě doporučujeme vhodnost 
očkování u daného jednotlivce konzultovat s ošetřujícím lékařem dítěte. 
 
 
Závěrem, přijměte, prosím, naši omluvu za prodlení v odpovědi. Děkuji Vám za pochopení. 
  
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


