
Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou 
první posilující dávku (P): 80 a více let O: 93,8%, P: 50,4%, 70–79 let O: 91,5%, P: 
54,0%, 65–69 let O: 83,0%, P: 51,6%, 60–64 let O: 76,8%, P: 49,4%, 55–59 let O: 77,6%, 
P: 49,6%, 50–54 let O: 76,7%, P: 47,3%, 45–49 let O: 76,0%, P: 44,7%, 40–44 let O: 
67,1%, P: 35,5%, 35–39 let O: 63,6%, P: 29,7%, 30–34 let O: 61,9%, P: 26,5%, 18–29 let 
O: 65,2%, P: 24,5%, 12–17 let O: 53,1%, P: 11,5%, 5–11 let O: 6,4%, P: 0,1%. 

 

Následující podíly věkových kategorií mají aplikovanou druhou posilující dávku (P2): 
80 a více let P2: 28,3%, 70–79 let P2: 25,5%, 65–69 let P2: 18,2%, 60–64 let P2: 11,1%, 
55–59 let P2: 6,1%, 50–54 let P2: 4,3%, 45–49 let P2: 3,2%, 40–44 let P2: 2,2%, 35–39 let 
P2: 1,7%, 30–34 let P2: 1,3%, 18–29 let P2: 0,8%, 12–17 let P2: 0,2%, 5–11 let P2: 0,0%. 

 

 

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň 
jednou dávkou u 427 021 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 95,4% všech 
osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob 
ve věku 80 a více let). U 419 649 osob ve věku 80 a více let (93,8% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 416 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
427 476 osob (95,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 225 
719 osob této věkové kategorie, což činí 50,4%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 126 763 osob této věkové kategorie, což činí 28,3%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 956 925 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 92,2% všech 
osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob 
ve věku 70-79 let). U 949 834 osob ve věku 70-79 let (91,5% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 128 osob (0,0%) má rezervaci termínu 
očkování a 560 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní 
očkování 957 613 osob (92,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má 
aplikovanou 561 097 osob této věkové kategorie, což činí 54,0%. Druhou posilující dávku 
očkování má aplikovanou 264 413 osob této věkové kategorie, což činí 25,5%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 561 477 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,5% 
všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 
osob ve věku 65–69 let). U 558 346 osob ve věku 65–69 let (83,0% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 74 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 110 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
561 661 osob (83,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 346 
808 osob této věkové kategorie, což činí 51,6%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 122 170 osob této věkové kategorie, což činí 18,2%.  

 

 



Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 483 199 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,3% 
všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 
osob ve věku 60–64 let). U 480 253 osob ve věku 60–64 let (76,8% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 49 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 61 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
483 309 osob (77,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 309 
031 osob této věkové kategorie, což činí 49,4%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 69 634 osob této věkové kategorie, což činí 11,1%.  

 

  



 
 

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 523 188 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,1% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve 
věku 55–59 let). U 519 732 osob ve věku 55–59 let (77,6% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 36 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 57 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
523 281 osob (78,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 332 
162 osob této věkové kategorie, což činí 49,6%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 40 976 osob této věkové kategorie, což činí 6,1%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 534 169 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,3% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve 
věku 50–54 let). U 530 363 osob ve věku 50–54 let (76,7% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 58 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
534 253 osob (77,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 326 
908 osob této věkové kategorie, což činí 47,3%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 29 853 osob této věkové kategorie, což činí 4,3%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 675 687 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,6% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve 
věku 45–49 let). U 670 452 osob ve věku 45–49 let (76,0% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 74 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
675 801 osob (76,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 394 
729 osob této věkové kategorie, což činí 44,7%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 28 167 osob této věkové kategorie, což činí 3,2%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 605 302 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve 
věku 40–44 let). U 598 972 osob ve věku 40–44 let (67,1% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 94 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
605 437 osob (67,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 317 
506 osob této věkové kategorie, což činí 35,5%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 19 478 osob této věkové kategorie, což činí 2,2%.  

 

  



 
 

 

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 486 080 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,5% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve 
věku 35–39 let). U 478 989 osob ve věku 35–39 let (63,6% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 119 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
486 228 osob (64,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 223 
630 osob této věkové kategorie, což činí 29,7%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 13 162 osob této věkové kategorie, což činí 1,7%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 452 640 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 63,0% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve 
věku 30–34 let). U 444 751 osob ve věku 30–34 let (61,9% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 150 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
452 837 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 190 
468 osob této věkové kategorie, což činí 26,5%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 9 476 osob této věkové kategorie, což činí 1,3%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 18–29 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 857 637 osob ve věku 18–29 let, což představuje cca 66,5% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 290 417 osob 
ve věku 18–29 let). U 841 099 osob ve věku 18–29 let (65,2% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 63 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 338 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
858 038 osob (66,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 316 
060 osob této věkové kategorie, což činí 24,5%. Druhou posilující dávku očkování má 
aplikovanou 10 429 osob této věkové kategorie, což činí 0,8%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 12–17 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 353 679 osob ve věku 12–17 let, což představuje cca 54,3% 
všech osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 651 504 osob ve 
věku 12–17 let). U 346 117 osob ve věku 12–17 let (53,1% této věkové kategorie v 
populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování 
a 57 osob (0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 
353 764 osob (54,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 74 
958 osob této věkové kategorie, což činí 11,5%.  

 

 

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 30. 11. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování 
alespoň jednou dávkou u 56 896 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 7,1% všech 
osob této kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 
5-11 let). U 51 491 osob ve věku 5-11 let (6,4% této věkové kategorie v populaci) bylo 
očkování dokončeno. Dalších 40 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 87 osob 
(0,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 57 023 osob 
(7,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 414 osob této 
věkové kategorie, což činí 0,1%.  

 

 


