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Děti a dospívající (do 18 let) Dospělí (nad 18 let)

Nabízet základní očkování vakcínou mRNA způsobilým 
dětem a dospívajícím v souladu s předpisy v hostitelské 
zemi (v EU/EHP jsou schválené vakcíny Comirnaty od 5 

let a Spikevax od 6 let). Nabízet posilovací dávku 
dospívajícím od 12 let (v EU/EHP je schválená). Nabízet 

posilovací dávku dospívajícím od 12 let v souladu s 
předpisy v hostitelské zemi (v EU/EHP je schválená 

pouze vakcína Comirnaty).

Nabízet základní očkování a posilovací dávku (dávky) 
všem dospělým v souladu s předpisy v hostitelské 

zemi. Je možné zvážit použití jednodávkové vakcíny 
pro základní očkování (např. vakcína COVID-19 Vaccine 

Janssen), a to zejména v případech, kdy by podání 
druhé dávky potřebné k dokončení základního 

očkování bylo administrativně náročné.

Nabízet MMR osobám ve věku od 9 měsíců. Dvě dávky 
MMR* by měly být v souladu s předpisy v hostitelské zemi 
podány tak, aby mezi nimi uplynul nejméně jeden měsíc, 
ale raději delší doba. Vakcína proti spalničkám podaná 

dětem mladším 12 měsíců nevyvolává u všech ochrannou 
reakci a měla by být po 12 měsících opakována

Nabízet jednu dávku nebo v souladu s předpisy v 
hostitelské zemi.*

Measles
mumps
rubella

Nabízet osobám ve věku od 2 měsíců tři dávky kombinované 
vakcíny proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně a 

Haemophilus influenzae typu b (se složkou proti Haemophilus 
influenzae typu b pouze u dětí mladších 6 let, pokud v dané 

zemi není doporučeno jinak), a to s odstupem nejméně 
jednoho měsíce a následně pak posilovací dávku v souladu s 

předpisy v hostitelské zemi. Kombinované pentavalentní 
vakcíny a hexavakcíny jsou schválené pro děti do 6 let.

Nabízet všem dospělým základní řadu vakcín proti 
záškrtu, tetanu a dětské obrně nebo v souladu s 

předpisy v hostitelské zemi.

Hepatitida B
Nabízet osobám ve věku od 2 měsíců tři dávky v 

souladu s předpisy v hostitelské zemi. **
Nabízet novorozencům HBsAg pozitivních matek do 24 

hodin po porodu v souladu s předpisy v hostitelské 
zemi

Nabízet všem dospělým po screeningu nebo bez 
předchozího screeningu v souladu s předpisy v 

hostitelské zemi.

Meningokokové
onemocnění

S přihlédnutím k epidemiologické situaci postupovat v 
souladu s předpisy hostitelské země, pokud jde o 
vakcíny proti meningokokům séroskupin A, B, C,

W135 a Y.

Plané neštovice*

Pneumokokové
onemocnění

Měly by být dodržovány předpisy hostitelské země, pokud z 
epidemiologické situace nevyplyne jinak. Pokud se toto 

očkování použĳe, nabízet dvě dávky vakcíny proti planým 
neštovicím osobám ve věku od 11 měsíců tak, aby mezi 

dávkami uplynul nejméně jeden měsíc, ale raději delší doba.

S přihlédnutím k epidemiologické situaci by měly 
být dodržovány předpisy hostitelské země. Zvážit 

očkování neimunních netěhotných žen v repro-
dukčním věku.

Tuberkulóza
Nabízet vakcínu proti tuberkulóze (BCG) v souladu s 

předpisy hostitelské země. Přeočkování vakcínou proti 
tuberkulóze (BCG) se nedoporučuje.

V závislosti na epidemiologické situaci se vakcína 
proti tuberkulóze (BCG) obecně nedoporučuje pro 

dospělé.

Nabízet osobám ve věku od 2 měsíců 1 až 3 dávky 
konjugované vakcíny s odstupem nejméně jednoho 

měsíce v souladu s předpisy v hostitelské zemi.

Nabízet osobám ve věku od 65 let v souladu s 
předpisy v hostitelské zemi.

Chřipka

Měly by být dodržovány předpisy hostitelské země, 
pokud z epidemiologické situace nevyplyne jinak. 
Zvážit očkování rizikových skupin ve věku od šesti 

měsíců před chřipkovou sezónou a během chřipkové 
sezóny.

*   Vakcíny MMR a vakcíny proti planým neštovicím jsou kontraindikovány u imunokompromitovaných osob a v těhotenství. Po dobu jednoho měsíce po očkování MMR je          
potřeba se vyhnout otěhotnění.
** V závislosti na předpisech v hostitelské zemi by před podáním vakcíny mohly být provedeny testy na nákazu virem hepatitidy B (HBsAg).

S přihlédnutím k epidemiologické situaci by měly 
být dodržovány předpisy hostitelské země. Zvážit 
očkování rizikových skupin, včetně těhotných žen, 

před chřipkovou sezónou a během chřipkové 
sezóny.

Očkování nabízená v případech, kdy chybí
doklad o předchozím očkování


