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CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ SYSTÉM
Návod pro zájemce o očkování

Základní informace
Určení dokumentu
Tento dokument obsahuje návod pro zájemce o očkování o tom, jak se úspěšně registrovat
k očkování a jak po vyzvání k rezervaci provést výběr konkrétního termínu k provedení
očkování. Zároveň obsahuje řešení situací souvisejících například se změnou vybraného
očkovacího místa, zrušením nebo přesunem prvního či druhého termínu očkování, využití
asistenčních služeb apod.

Pro systémové zajištění těchto postupů je určen Centrální rezervační systém.
Co je Centrální rezervační systém
Centrální rezervační systém (CRS) poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace
k provedení očkování. Registrace je online registrační formulář pro osoby indikující jejich
zájem o očkování, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci. Z registrace je vypočteno bodové
skóre, které spolu s plánem dodávek očkovacích látek určuje, kdy je osoba vyzvána k rezervaci
na konkrétní termín.
Centrální rezervační systém poskytuje občanům přístup jak k rezervacím testů na covid-19
(PCR i AG), tak k registraci zájemců o očkování a rezervaci termínu očkování proti covid-19,
a to z jediného místa crs.mzcr.cz.

Kromě přímého přístupu k zajištění testů a očkování obsahuje tento portál také odkazy na
aktuální informace související s covid-19, přehled vytížení očkovacích míst a očkovací portál
občana.
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Kde najdu více informací o covid-19
Více informací o aktuální situaci a životních situacích najdete na informačních webových
stránkách:
▪
▪

Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz
Informační web o covid-19: covid.gov.cz

Dále je každý den k dispozici bezplatná informační linka 1221 od 8 do 19 hodin.

Zde můžete také zjistit aktuální prioritní skupiny určené k očkování.
Jak mám postupovat
K úspěšné realizaci očkování je zapotřebí splňovat podmínky aktuálních prioritních skupin
a projít následujícími čtyřmi základními fázemi:
FÁZE 1 - Provedení registrace: Vyjádření zájmu osoby o očkování
FÁZE 2 - Vyčkání na zvací SMS: Vyzvání zájemce o očkování ke zvolení termínu očkování
FÁZE 3 - Provedení rezervace: Zvolení konkrétního termínu očkování
FÁZE 4 - Provedení očkování: Postup očkování a dokumentace

Registrace i rezervace zahrnuje několik kroků, průběh celého procesu od zahájení registrace
až po obdržení platné rezervace je v centrálním rezervačním systému ilustrován v záhlaví tak,
aby zájemce o očkování byl vždy informován, v jakém kroku se nachází.
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Souslednost jednotlivých kroků je uvedena v tomto přehledu:

S kým mohu řešit své dotazy a problémy
S Vašimi dotazy a problémy se obracejte na následující podporu:
▪ Telefonicky na asistenční linku 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.
▪ E-mailem na podporu Centrálního rezervačního systému crs-podpora@nakit.cz.
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FÁZE 1 - Provedení registrace
Pro zahájení procesu registrace očkování jsou rozhodující tato kritéria:
▪
▪
▪
▪

musíte splňovat podmínky aktuální prioritní skupiny
rozhodli jste se k provedení očkování
máte k dispozici mobilní telefon
máte zvolené očkovací místo

Začít můžete na rozcestníku na stránce crs.mzcr.cz stisknutím tlačítka „Očkování krok – 1:
Registrace“ nebo přímo na odkazu registrace.mzcr.cz. Dostanete se tak do systému
k provedení registrace.

K úspěšnému provedení registrace je nezbytné provést následující čtyři kroky:
Krok 1 – Ověření telefonního čísla
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Popis činností:
1) Zvolte předvolbu telefonního čísla.
2) Vyplňte Vaše platné telefonní číslo.
3) Zaškrtněte políčko pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
4) Stiskněte tlačítko “Odeslat”.
5) Zobrazí se Vám formulář pro zadání obdrženého PIN, viz následující krok.

Často kladené otázky
Co mám dělat, když nemám telefon?
Obraťte se na asistenční linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).
Co znamená udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů?
Text o udělení souhlasu je uveden na webové stránce pod tlačítkem “Odeslat”.

Krok 2 – Zadání kontrolního PIN kódu

Popis činností:
1) Na Vaše telefonní číslo byla zaslána SMS zpráva s PIN kódem k ověření Vašeho
telefonního čísla. Prosím vyčkejte chvíli na obdržení SMS, odeslání SMS může mít při
zatížení systému určitou prodlevu (řádově ve vteřinách).
2) Do pole “PIN” vyplňte PIN kód, který jste obdrželi na Vámi uvedené telefonní číslo
v předchozím kroku.
3) Stiskněte tlačítko “POTVRDIT”.
4) Zobrazí se Vám registrační formulář, viz další krok.
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Často kladené otázky
Nedostal jsem SMS s PIN pro ověření telefonního čísla.
a) Zadal jste špatné telefonní číslo – Pomocí odkazu registrace.mzcr.cz se vraťte na
předcházející krok a zadejte správné telefonní číslo.
b) Nastala chyba v systému – Klikněte na odkaz „ZASLAT ZNOVU“ pod tlačítkem
“POTVRDIT”.
Dostal jsem SMS s PIN pro ověření mého telefonního čísla, ačkoliv jsem neprováděl registraci.
Jiná osoba udělala chybu v zadávání svého čísla a náhodně uvedla Vaše, považujte prosím
tuto SMS za bezpředmětnou.
PIN kód mi přišel, ale nefunguje.
Provedl jste několik ověření. SMS odchází se zpožděním, a tak zadáváte PIN kód z minulého
ověření. Chvíli počkejte a začněte znova na registrace.mzcr.cz, kde zadáte telefonní číslo a
vyčkáte na SMS.

Krok 3 – Vyplnění a uložení registračního formuláře

Popis činností:
1)
2)
3)
4)

Vyplňte pole.
Zaškrtněte věk.
Zaškrtněte profesi, případně vložte přístupový kód.
Dejte “ODESLAT ŽÁDOST”.

Formulář je rozdělen na několik bloků, povinné údaje jsou označeny hvězdičkou za názvem
pole. Nejprve zadejte své základní kontaktní údaje:
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▪
▪
▪

Vyplňte jméno a příjmení. Tyto údaje lze případně později opravit v rámci provedení
rezervace termínu.
Číslo pojištěnce najdete na kartičce své zdravotní pojišťovny. Ujistěte se, že jste
opravdu zadali správné číslo pojištěnce, tento údaj už v systému nelze změnit.
Vyberte svou zdravotní pojišťovnu.

Dále zadejte údaje o Vašem trvalém pobytu:

▪

Místo trvalého pobytu nemá vliv na výběr očkovacího místa k provedení očkování

Následují kontaktní informace:

▪
▪

Vyplňte svůj e-mail pro zasílání případných informací o registraci – v současné době
jsou informace zasílány hlavně prostřednictvím SMS.
Telefonní číslo není editovatelné, je to Vaše telefonní číslo ověřené v krocích 1 a 2.

Dále vyberte očkovací místo, které jste si zvolili k provedení očkování:

▪
▪
▪

Horní pole “Kraj očkovacího místa” slouží k filtraci očkovacích míst podle příslušnosti
ke krajům.
Očkovací místo můžete vybrat přímo ve spodním poli “Vybrané místo očkování”.
Očkovací místo volte zodpovědně, jeho změnu můžete provést pouze novou registrací,
která v systému zneplatní Vaši rezervaci předcházející.
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Následuje uvedení parametrů v prioritních skupinách. Prioritní skupiny jsou vytvořeny podle
věkové hranice a profesní příslušnosti.

.
▪
▪

▪
▪
▪

Oprávněnost registrace podle věkové hranice systém automaticky kontroluje podle
věku zájemce o očkování na základě uvedeného rodného čísla.
Pro určení věkové hranice je rozhodující den registrace, tzn. máte-li v den registrace
80. narozeniny.

Oprávněnost registrace pro zdravotnické pracovníky systém automaticky kontroluje
vůči Vaší platné registraci v Národním zdravotnickém informačním systému.
Oprávněnost registrace pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance je založena
na přístupovém kódu, který obdržíte ve Vaší škole nebo školském zařízení.
V obou případech si také na svém pracovišti zajistěte potvrzení o zaměstnání, které
budete potřebovat k autorizaci na očkovacím místě.

Zadání přístupového kódu pracovníků ve školství provedete v poli “Přístupový kód”, které se
zobrazí po zaškrtnutí příslušné kategorie:

Na závěr všechny zadané údaje pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte zaškrtnout čestné
prohlášení a dejte “ODESLAT ŽÁDOST”:
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Často kladené otázky
Nebylo Vaše číslo pojištěnce akceptováno systémem?
Ověřte, že ho zadáváte správně, bez mezer a jiných znaků. Pokud ani v tomto případě není
systémem akceptováno, obraťte se na asistenční linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin)
nebo na podporu CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz.
Nebyl váš e-mail akceptován systémem?
Váš e-mail nebyl zadán ve správném formátu.
Co mám dělat, když jsem zdravotnický pracovník a systém mou registraci odmítá?
Pravděpodobně nejste uveden v Národním zdravotnickém informačním systému:
▪
▪

Požádejte svého zaměstnavatele o provedení nápravy.
Kontaktujte Helpdesk ÚZIS pro prověření informací o své osobě v registru.

Jsem pedagogický nebo nepedagogický zaměstnanec, kde mohu získat přístupový kód?
Přístupový kód získáte od svého zaměstnavatele.

Krok 4 – Potvrzení platné registrace

Popis činností:
▪
▪
▪

V tomto kroku je Vám sděleno, že Vaše registrace byla úspěšně provedena.
Vyčkejte na zvací SMS od zvoleného očkovacího místa.
Zvací SMS Vám bude odeslána v okamžiku dostupnosti očkovací látky na Vámi
zvoleném očkovacím místě, což může být v řádu několika dnů i týdnů.

Často kladené otázky
Čekám už několik dní a nic
Zvací SMS s kódem PIN 2 Vám bude zaslána až v okamžiku dostupnosti očkovacích látek na
Vámi zvoleném očkovacím místě, prosím vyčkejte.
Je mi 80+ nebo 70+ mám přednost před zdravotníky, pedagogy?
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Ano, dle národní strategie má věk nyní přednost před profesí. V současnosti je však rozhodnutí
o prioritizaci těchto skupin oproti věku v kompetenci jednotlivých krajů.
Jsem registrován, ale raději se chci očkovat u svého praktického lékaře.
Tato možnost je stále ve vývoji a koresponduje s postupným zapojováním praktických lékařů
do procesu provádění očkování.

FÁZE 2 - Řízení rezervací dle
dostupnosti očkovacích látek
V předchozí fázi jste se úspěšně zaregistrovali a byli jste tak zařazeni do registru zájemců o
očkování. Následně je nutné vyčkat na zvací SMS k rezervaci termínu.

Krok 5 – Vyčkání na zvací SMS k rezervaci

Podle dostupnosti očkovací látky na Vámi zvoleném očkovacím místě a Vašeho pořadí
v registru zájemců o očkování zvedne očkovací místo pomyslnou závoru a Vy budete vyzváni
formou zvací SMS k provedení rezervace termínu očkování na Vámi zvoleném očkovacím
místě, obdržíte rovněž kód PIN 2 k provedení rezervace.
Řízení rezervací (tj. ovládání pomyslné závory) je plně v kompetenci daného očkovacího
místa. Je tím zaručeno, že k rezervacím bude pozváno jen tolik zájemců, kolik je dávek
očkovací látky a k tomu odpovídajících vypsaných termínů k provedení očkování.
Zvací SMS nemažte, kód PIN 2 si pro jistotu poznamenejte na bezpečné místo.
Po obdržení zvací SMS jste připraveni k provedení rezervace termínu očkování.

PRAVIDLA PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K REZERVACÍM
▪ Na provedení rezervace máte 72 hodin od obdržení zvací SMS.
▪

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen zpět do
registru zájemců o očkování a čekáte na novou zvací SMS.

▪

Vrácen do registrace můžete být maximálně třikrát, poté vaše registrace zaniká.

▪

V případě trvajícího zájmu o očkování se musíte znovu registrovat.
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Pro ilustraci je uveden průběh 1. - 3. cyklu včetně SMS komunikace.

1. a 2. cyklus
O aktuálním stavu každého průchodu jste informován prostřednictvím systému SMS, můžou
Vám dorazit až tři SMS zprávy. Dále je uvedena SMS komunikace v případě prvních dvou
pokusů o provedení rezervace.
1) Zvací SMS s PIN 2 je odeslána očkovacím místem na základě dostupnosti očkovací
látky:
„Dobry den, preferovane ockovaci misto pro pojistence 22xx14xx3 ma volne terminy.
Rezervujte se na https://rezervace.mzcr.cz do datum. PIN2:123456.“
2) Upozorňovací SMS je odeslána za 48 hod od zaslání zvací SMS, pokud do té doby
neprovedete rezervaci:
„Dobry den, zitra v 18:00 vyprsi platnost PIN2 pro pojistence 22xx14xx3. Rezervujte se
vcas na https://rezervace.mzcr.cz“
3) Návratová SMS je odeslána za 72 hod od zaslání zvací SMS, pokud do té doby
neprovedete rezervaci. Na základě neprovedené rezervace v daném časovém limitu
jste vrácen do registru zájemců o očkování s tím, že musíte znovu počkat na zaslání
zvací SMS.
„Dobry den, v teto chvili jiz nejsou na preferovanem ockovacim miste k dispozici zadne
volne terminy. O dalsich budete neprodlene informovani.“

3. cyklus
Pokud neprovedete rezervaci termínu k očkování ani ve třetím (posledním) cyklu, dojde
k zneplatnění Vaší registrace tzn. už Vám nemůže být zaslána zvací SMS a v případě dalšího
zájmu o očkování si musíte udělat novou registraci. Dále je uveden postup a SMS komunikace
v případě třetího pokusu o provedení rezervace.
1) Zvací SMS s PIN 2 je odeslána očkovacím místem na základě dostupnosti očkovací
látky:
„Dobry den, preferovane ockovaci misto pro pojistence 22xx14xx3 ma volne terminy.
Rezervujte se na https://rezervace.mzcr.cz do datum. PIN2:123456.“
2) Upozorňovací SMS je odeslána za 48 hod od zaslání zvací SMS, pokud do té doby
neprovedete rezervaci:
„Dobry den, zitra v 18:00 vyprsi platnost PIN2 pro pojistence 22xx14xx3. Rezervujte se
vcas na https://rezervace.mzcr.cz“
3) Expirační SMS je odeslána za 72 hod od zaslání zvací SMS, pokud do té doby
neprovedete rezervaci. Na základě neprovedené rezervace v daném časovém limitu a
v posledním pokusu jste vyřazen z registru zájemců o očkování s tím, že se musíte
znovu zaregistrovat.
„Dobrý den, platnost PIN2 pro pojistence 22xx14xx3 vyprsela. Mate-li zajem byt
ockovan proti covid-19, musite provest novou registraci na https://registrace.mzcr.cz“
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Často kladené otázky
Kdy dostanu zvací SMS?
Každý registrovaný zájemce obdrží zvací SMS zprávu s PIN 2 v okamžiku, kdy pro něj bude
na vybraném očkovacím místě volný termín a očkovací látka k dispozici.
Zvací SMS budou odesílány postupně dle následujících 2 kritérií:
1) dle dostupnosti očkovací látky a termínu na očkovacím místě dle registrace
2) dle věku občana sestupně (od nejstarších)
Podle těchto kritérií budou zvací SMS rozesílány průběžně, bez zvací SMS není umožněno
rezervovat termín.
Kdy zůstává kód PIN 2 platný?
PIN 2 zůstává platný do úspěšného provedení rezervace (uložte si ho prosím) podle pravidel
uvedených v Kroku 5 (3×3).
Zájemce o očkování, který byl třikrát vrácen zpět systémem k provedení rezervace a nevyužil
příležitosti, je z registrace vyřazen. Pokud jeho zájem přetrvává, provádí registraci znovu, na
základě věku je poté zařazen na stejné místo v soupisu registrací na preferované očkovací
místo.
Pokud je nutná změna očkovacího místa je nutné provést novou registraci.

FÁZE 3 - Provedení rezervace
Pro zahájení procesu rezervace termínu k očkování jsou rozhodující tato kritéria:
▪

obdržel jste zvací SMS k provedení rezervace

Začít můžete na rozcestníku na stránce crs.mzcr.cz stisknutím tlačítka „Očkování krok – 2:
Rezervace termínu“ nebo přímo na odkazu rezervace.mzcr.cz. Dostanete se tak do systému
k provedení rezervace.

K úspěšnému provedení rezervace termínu očkování je nezbytné provést následující tři kroky:

Krok 6 – Přihlášení do rezervačního systému
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Popis činností
1)
2)
3)
4)

Zadejte Vaše číslo pojištěnce.
Vložte PIN 2, který jste obdrželi ve zvací SMS.
Stiskněte tlačítko “Pokračovat na rezervační stránku”.
V následující obrazovce potvrďte “Vybrat očkovací místo”.

POZOR NA SPRÁVNÉ ZADÁNÍ PIN 2
Pokud bude PIN 2 špatně zadán pětkrát za sebou, bude zablokován a musíte provést
novou registraci.
Často kladené otázky
PIN 2 se mi zablokoval, co mám dělat?
PIN 2 se zablokoval z některého z těchto důvodů:
▪
▪
▪

Je 5× špatně zadané PIN 2 – proveďte novou registraci
Je vytvořena nová registrace, všechny předchozí jsou označeny jako zablokované –
použijte PIN 2 poslední platné registrace
Je vytvořena nová registrace, ale již existuje předchozí registrace s platnou rezervací,
tak je tato nová označena za zablokovanou – zkontrolujte svou rezervaci a připravte
se na provedení očkování, na novou zneplatněnou registraci již neberte zřetel.

Dostali jste hlášku: „Číslo pojištěnce nebylo nalezeno mezi registracemi, nebo jste zadali
špatný PIN 2, nebo nyní nemáte povoleno se rezervovat na očkování.“
Hláška znamená, že jste mohli udělat chybu při zadání PIN 2 nebo čísla pojištěnce.
Zkontrolujte, zda jste použili pouze numerické klávesy (bez lomítka nebo pomlčky), případně
si udělejte novou registraci na stránce registrace.mzcr.cz. Původní registrace pak bude
automaticky zneplatněna.
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Dostali jste hlášku: „Váš PIN 2 není platný.“
Pokud jste obdrželi ještě jiný PIN 2, zkuste ho použít nebo vyčkejte na novou zvací SMS. Po
pátém zadání špatného PIN 2 se Vaše číslo pojištěnce zablokuje. Nelekněte se, nic se neděje,
jen zavolejte na linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).
Dostali jste hlášku: „Vámi zadané údaje jsou správné, ale prozatím se z důvodu snížených
dodávek vakcín nemůžete rezervovat. Vyčkejte na SMS zprávu, která Vás upozorní na nově
vypsané volné termíny. Děkujeme za pochopení.“
Vaše rezervace stojí ve frontě, svou pozici neztrácíte, jen musíte vyčkat na zvací SMS
k rezervování termínu, která přijde v momentě, kdy bude dodáno opět dostatečné množství
očkovací látky do očkovacího místa. Změna očkovacího místa již není možná.
Dostali jste hlášku: „Vámi zadané údaje jsou správné, ale vypršel termín rezervace. Je nutné
provést novou registraci na stránce https://registrace.mzcr.cz a vyčkat na doručení PIN
2. Děkujeme za pochopení.“
Vzhledem k tomu, že jste nevyužili možnost rezervace ani po třech výzvách, musíte nyní
provést novou registraci k očkování na stránce registrace.mzcr.cz.
Dostali jste hlášku: „Uvedená kombinace již byla použita pro rezervaci.“
a) Zadali jste 5× špatně PIN 2. Po pátém zadání špatného PIN 2 se Vaše číslo pojištěnce
zablokuje. Musíte provést novou registraci na stránce registrace.mzcr.cz.
b) Vytvořili jste novou registraci, ale systém zjistil, že existuje předchozí registrace
s Vaším číslem pojištěnce s platnou rezervací. V ten okamžik je nová rezervace
zablokována. Pokud neznáte termín své rezervace, využijte informační linku 1221
(každý den od 8 do 19 hodin).

Krok 7 – Zvolení termínu očkování

Vyberte si datum a čas prvního očkování na očkovacím místě, které jste si při registraci vybral.
Termín pro druhé očkování se Vám na stejném očkovacím místě vygeneruje automaticky.
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Popis činností:
1) Vyberte měsíc rezervace

2) Vyberte den rezervace

3) Vyberte hodinu

4) Zobrazí se Vám přehled údajů.
5) Nezapomeňte zkontrolovat nebo zadat svůj e-mail pro možnost e-mailové komunikace
s očkovacím místem.
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6) Stiskněte tlačítko “Rezervovat”.
7) Zobrazí se potvrzení Vaší platné rezervace (viz následující krok).
Často kladené otázky
Jak mohu změnit termín rezervace?
Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést
prostřednictvím asistenční linky 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS
prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz.
Jak mohu řešit nestandardní situace?
Nestandardní situace řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo
s podporou CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz, např. pokud se rozhodnete,
že:
▪
▪
▪

chcete změnit termín očkování
chcete zrušit termín očkování
chcete změnit očkovací místo

nebo pokud nastanou Vámi nezpůsobené situace, např:
•

byl mi změněn nebo zrušen termín očkování (na základě rozhodnutí očkovacího místa
např. nedostatek očkovací látky, technické potíže apod.).
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Krok 8 – Potvrzení platné rezervace

Popis činností:
1) Zkontrolovat uvedené údaje
2) Vytisknout nebo uložit
3) Případně můžete provedenou rezervaci zrušit a provést novou rezervaci
prostřednictvím linky 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo podpory
crs-podpora@nakit.cz.
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Často kladené otázky
Zapomněl jsem nebo ztratil termíny k očkování
Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS
prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v
komunikaci číslo pojištěnce.
Chci zrušit nebo změnit termín rezervace
Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS
prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v
komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.
Mám provedenou rezervaci a chci změnit očkovací místo
Je nutné provést novou registraci, případně požádat o asistenci linku 1221 (každý den od 8 do
19 hodin) nebo zaslat žádost na podporu CRS e-mailem crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše
jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

FÁZE 4 - Provedení očkování
Popis činností:
1. Dostavte se na zvolené očkovací místo ve sjednaném termínu.
2. Obsluha očkovacího místa provede kontrolu Vaší oprávněnosti k očkování.
1. zkontroluje Vaši totožnost a rezervaci na daný termín
2. ověří Vaši oprávněnost k prioritní skupině, pokud je u dané skupiny požadováno
(věk průkazem totožnosti, profesi dokladem o zaměstnání apod.)
3. bezkontaktně změří Vaši tělesnou teplotu
4. v případě nesouladu rozhodne o dalším postupu
3. Lékař ověří Vaši způsobilost k očkování.
1. dlouhodobý zdravotní stav
2. aktuální zdravotní stav
3. prodělání covid-19 a příznaků
4. v případě nesouladu rozhodne o dalším postupu
4. Pokud je Vaše způsobilost v pořádku, bude provedeno očkování.
5. Počkáte v předsálí požadovanou dobu cca 30 minut.
6. Pokud se neprojeví žádné negativní příznaky, odejdete domů.
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Často kladené otázky
Kdy a jak dostanu certifikát o očkování?
Certifikáty je možné získat na Očkovacím portálu občana: ocko.uzis.cz

Po úspěšném přihlášení Vám bude umožněn přístup k získání certifikátu.
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Cizí státní příslušníci
Často kladené otázky
Má cizí státní příslušník pojištěný v České republice v systému veřejného zdravotního pojištění
nárok na hrazené očkování za stejných podmínek jako český občan?
Ano, cizí státní příslušníci, kteří jsou z důvodu výdělečné činnosti nebo na základě evropských
koordinačních nařízení pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění mají stejný nárok
na očkování jako čeští občané.
Jak probíhá registrace k očkování cizích státních příslušníků, kteří jsou pojištěni v českém
systému veřejného zdravotního pojištění?
Osoba se registruje pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získá od
české zdravotní pojišťovny.
Má cizí státní příslušník pojištěný v jiném členském státě EU, který je držitelem nárokového
dokladu S1 a má tedy nárok na tzv. plnou péči, nárok na hrazené očkování?
Ano.
Jak probíhá registrace k očkování cizích státních příslušníků, kteří jsou držiteli nárokového
dokladu S1?
Osoba se registruje pomocí čísla pojištěnce, které získá poté, co se výpomocně registruje
u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.
Má cizí státní příslušník nebo český občan pojištěný v jiném členském státě, který má v ČR
podle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči a výpomocně
se zaregistruje u české zdravotní pojišťovny nárok na hrazené očkování?
Ano.
Jak probíhá registrace k očkování cizích státních příslušníků nebo českých občanů, kteří jsou
pojištění v jiném členském státě a mají podle průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na
nezbytnou péči?
Osoba se registruje pomocí čísla pojištěnce, které získá poté, co se výpomocně registruje
u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.
Jak probíhá očkování u cizích státních příslušníků, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného
zdravotního pojištění ČR ani pojištěni v jiném členském státě EU a současně držiteli
nárokového dokladu S1 nebo průkazu zdravotního pojištění (EHIC)? Jedná se např.
o ekonomicky neaktivní občany zemí mimo EU?
Není dáno. Zatím o tom probíhá jednání.
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