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Informace k očkování proti onemocnění Covid-19
Z důvodu krizového vývoje epidemické situace na území České republiky v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-Co-V-2, který vyvolává onemocnění Covid-19, má nyní
obyvatelstvo České republiky možnost nechat se dobrovolně očkovat proti tomuto onemocnění.
Je žádoucí, aby bylo proočkováno minimálně 60% obyvatel České republiky a omezilo se tak
další šíření nákazy v populaci – pouze dlouhodobá preventivní ochrana před onemocněním,
jakou očkování skýtá, dokáže zabránit vzniku dalších vln pandemie, sníží počet úmrtí, přetížení
zdravotnických zařízení a přispěje k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, zdravotnických
pracovníků a dalších nezbytných složek kritické infrastruktury pro zajištění chodu ČR.
Vzhledem k postupné distribuci dodávek očkovacích látek do ČR bude očkování probíhat
v třech fázích:
1) Fáze IA – očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva (leden – únor 2021)
o Senioři 80+
o Senioři a klienti v určených zařízeních pobytových sociálních služeb a personál
o ně pečující
o Osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče
o Zdravotničtí pracovníci
o Osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na
odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem
2) Fáze IB – očkování prioritních skupin obyvatelstva (únor – červen 2021)
o Senioři 65+
o Osoby s vybranými chronickými onemocněními
o Osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu
3) Fáze II – očkování dalších skupin obyvatelstva – široké veřejnosti (květen 2021 –
2022)

1/2

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 22.1.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Martin Ježek
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 11.5.2021 13:14:03-000 +02:00

Od 15. 1. 2021 byl zprovozněn tzv. Centrální rezervační systém („CRS“) dostupný na
crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz, prostřednictvím kterého se mohou zájemci o očkování
registrovat a rezervovat si termín pro očkování. CRS objednává zájemce o očkování dle
stanovených priorit - věk, zdravotní anamnéza a profese. CRS není používán pro objednání
k očkování v ordinacích všeobecného praktického lékaře!
Registraci zájemce o očkování prostřednictvím CRS může provést i jiná osoba, popřípadě lze
využít informačních linek zřizovaných jednotlivými kraji (místní příslušnost dle trvalého
bydliště osoby), neziskovými subjekty nebo infolinky 1221.
Podrobné informace ohledně postupu, jak se registrovat v CRS, a další informace a
aktuality
k problematice
očkování
naleznete
na
webu
MZČR
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
Časový harmonogram postupného otevírání registru v CRS pro zájemce o očkování:
- od 15. 1. 2021 – pro osoby 80+
- od 26. 1. 2021 – zdravotničtí pracovníci, kteří doposud nebyli očkováni
Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a postupně v dalších zdravotnických zařízeních,
jejich seznam je dostupný na registrace.mzcr.cz. Na území hlavního města Prahy v tuto chvíli
funguje 9 tzv. distribučních očkovacích míst (zpravidla při fakultních nemocnicích), systém
bude postupně rozšiřován o další očkovací místa, která zahájí provoz v návaznosti na dodávkách
očkovacích látek. Na území hlavního města Prahy rovněž operuje mobilní očkovací tým, který
zabezpečuje očkování klientů v pobytových sociálních zařízeních, popř. v dalších organizacích,
kde dochází ke zvýšené koncentraci osob z ohrožených skupin, zejména seniorů. Očkování
v ordinacích praktických lékařů bude spuštěno v závislosti na dostupnosti očkovacích látek,
přičemž se v tomto případě předpokládá zejména využívání těch vakcín, které nejsou tolik
náročné z hlediska skladovacích podmínek.
V současné době jsou do České republiky distribuovány dvě očkovací látky, a to Comirnaty
(Pfizer BioNTech) a Moderna. Jejich množství je omezené, proto jsou prioritně očkovány
nejrizikovější skupiny obyvatel. Do budoucna se očekává distribuce dalších očkovacích látek,
předně je však musí schválit Evropská léková agentura (EMA). Dle vyjádření Ministerstva
zdravotnictví ČR jako odpovědného orgánu bylo objednáno dostatečné množství očkovacích
látek a postupně, v závislosti na jejich dostupném množství, budou uspokojeni všichni zájemci o
očkování.

Mgr. Martin Ježek
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