
Přehled povinného zdravotní pojišťovnou hrazeného očkování pro děti 

Kalendář platný od 1. 1. 2022 

 

 

4. den – 6. týden  Očkování proti tuberkulóze (pouze u rizikových dětí s indikací) 

od započatého 9. týdne (2 měsíce)  
Očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, 
Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B (1. dávka) 

4. měsíc 
Očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, 
Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B (2. dávka) 

11. – 13. měsíc 
Očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, 
Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě B (3. dávka) 

13. měsíc – 18. měsíc  Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (1. dávka) 

Od dovršení 5. do dovršení 6. roku Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (2. dávka) 

Od dovršení 5. do dovršení 6. roku Přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli 

Od dovršení 10. do dovršení 11. roku  
Přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské 
obrně 

14. rok – 15. rok  
Přeočkování proti tetanu u těch, kteří nebyli přeočkování               
v 10-11 letech podle této vyhlášky 

25. – 26. rok  
Přeočkování proti tetanu u těch, kteří byli přeočkování                   
v 10-11 letech podle této vyhlášky 

Každých 10–15 let od posledního 
očkování 

Přeočkování proti tetanu 

 

Od 1. 1. 2022 je nepovinné očkování proti meningokoku zařazeno mezi ta, která jsou, za dodržení určitých 

podmínek, hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podmínky pro nárok na hrazenou vakcinaci jsou: 

• očkování proti meningokoku typu B je hrazeno v případě, že je zahájeno 

do dovršení 12. měsíce věku dítěte (dohromady 3 dávky), 

• očkování proti meningokoku typu A, C, W, Y je hrazeno v případě, že je provedeno jednou dávkou 

ve 2. roce života dítěte, 

• očkování proti meningokoku typu B, A, C, W, Y je hrazeno v případě, že je provedeno od dovršení 

14. do dovršení 15. roku věku dítěte. 

 

České zdravotní pojišťovny nabízí svým klientům finanční příspěvky také na další nepovinná očkování. 

Nabídku poskytovaných příspěvků pro děti naleznete zde:  

• https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci 

• https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/ockovani 

• https://www.cpzp.cz/preventivni-program/30 

• https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-ockovani 

• https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2022/prispevky-na-ockovani 

• https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-

a-mladez-do-18-let/a-910/ 

• https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ockovani-pro-deti 
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