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Prodělání onemocnění covid-19 u nezletilé a dotaz na možnost zpětvzetí návrhu 

 

Vážený pane kolego, 

obracím se na Vás ve věci návrhu Vašeho klienta xxxx xxxx na nahrazení souhlasu mojí klientky xxxx xxxx 

s očkováním jejich nezletilé dcery proti onemocnění covid-19. Vzhledem k tomu, že nezletilá v srpnu 

2022 prodělala toto onemocnění s mírnými příznaky (certifikát o prodělání a zprávu lékařky připojuji 

v příloze), chtěly bychom se s klientkou dotázat, zda Váš klient zvažuje zpětvzetí svého návrhu a 

ukončení sporu. 

Z dlouhodobě zveřejňovaných statistických údajů vyplývá, že nejlepší ochranu před hospitalizací a 

pobytem na JIP poskytuje prodělání onemocnění covid-19. Statistické údaje převzaté od Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky pravidelně zveřejňuje expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál 

v přehledných tabulkách a z nich vyplývá, že na 100 tis. osob v dané skupině nejméně hospitalizovaných 

osob a nejméně osob na JIP je právě ve skupině osob neočkovaných, které prodělaly toto onemocnění.1  

 

 

 

 

 

 

 
1 Viz příspěvek ze dne 30. 8. 2022 na profilu Ondřej Dostál – zdraví, právo, spravedlnost. Dostupné zde: 
https://www.facebook.com/Ondrej.Dostal.ZPS/posts/pfbid023K7psYiqQWXrk3DfzcBqxJMXToSRRZkgshK2tEjn6B
b2Z9nkn8CmHVCyLGy78N2kl. 

https://www.facebook.com/Ondrej.Dostal.ZPS/posts/pfbid023K7psYiqQWXrk3DfzcBqxJMXToSRRZkgshK2tEjn6Bb2Z9nkn8CmHVCyLGy78N2kl
https://www.facebook.com/Ondrej.Dostal.ZPS/posts/pfbid023K7psYiqQWXrk3DfzcBqxJMXToSRRZkgshK2tEjn6Bb2Z9nkn8CmHVCyLGy78N2kl
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Dokonce i v případě povinného očkování se očkování ze zákona neprovede v případě zjištění imunity 

vůči infekci (§ 46 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

Z výše uvedených důvodů máme za to, že prodělání onemocnění covid-19 u nezletilé je významnou 

změnou okolností, která by podle našeho názoru otce mohla vést ke zpětvzetí svého návrhu, neboť další 

vedení sporu za těchto okolností považujeme za bezpředmětné a nehospodárné. Zdraví nezletilé je 

mnohem lépe chráněno proděláním onemocnění, než navrhovaným očkováním. Navíc ze statistik 

Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že jen zlomek dětí v dané věkové skupině byl očkován proti tomuto 

onemocnění,2 drtivá většina rodičů své děti proti tomuto onemocnění očkovat nenechala, přitom své 

děti běžnými vakcínami očkují. Navíc lze odhadovat, že drtivá většina očkovaných dětí před očkováním 

onemocnění neprodělala. Proto úvahy o očkování nezletilé představují naprostý exces. 

Prosíme o sdělení, zda otec zvažuje zpětvzetí svého návrhu a zda tento krok učiní. Pokud dříve byla 

důvodnost návrhu sporná, tak teď je již s ohledem na výše uvedené skutečnosti evidentní, že 

pokračování v řízení nemá opodstatnění, není v zájmu nezletilé a pro matku představuje finanční zátěž. 

Proto v případě pokračování sporu bude matka trvat na náhradě nákladů řízení. 

S ohledem na nařízené soudní jednání dne 14. 9. 2022 oceníme odpověď během tohoto týdne. 

Děkujeme za vyřízení. 

S pozdravem 

 

Zuzana Candigliota 

advokátka 

 

Přílohy: 

- certifikát o prodělání covid-19 

- zpráva lékařky ze dne 22. 8. 2022 

 
2 Viz statistiky Ministerstva zdravotnictví dostupné zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

