
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

Kdy přijdu na řadu? 

PIN2 přijde po rezervaci k očkování v průběhu několika dnů, maximálně do 
týdne od registrace. 

 

Mohu dostat přednost před ostatními, kteří čekají na termín? 

Ne, rezervační systém pouští zájemce o očkování k výběru termínů hromadně 
bez jiné prioritizace. 

 

Mohu přijít s manželem bez registrace/ musím se zaregistrovat? 

Každý zájemce o očkovaní musí být zaregistrován. 

 

Jaký je interval druhé dávky? 

Vždy pouze tak, aby byl v souladu s SPC vakcíny Comirnaty od výrobce 
Pfizer/BioNTech, tedy v současné době 38-42 dnů a v souladu s nařízením 
vlády a MZ ČR. U nás je nastaven další termín automaticky po 6 týdnech. 

 

Mohu změnit termín rezervace? Je možné změnit interval druhé dávky? 

Termíny vytváří automaticky rezervační systém.  Pro změnu termínu volejte 
725 384 584 (od 7 ráno do 7 večer 7 dní v týdnu), nebo se domluvte při prvním 
očkování na recepci. 

 

Manželka je objednaná 2 hodiny přede mnou, mohu se nechat očkovat ve 
stejnou dobu? 

Ano, je to možné.  

Nepřišlo mi potvrzení SMSkou s termínem očkování, co mám dělat? 

Pokud přišel PIN2, na základě kterého žadatel vybral termín a potvrdil ho, na 
obrazovce se musí po potvrzení termínu objevit rekapitulace, kde jsou uvedeny 
všechny údaje včetně termínů.  

 

 

 



Chrání mě už první dávka? 

Po první dávce nastává částečná ochrana, odhaduje se přibližně na 40-50 %. 
Ochrana roste postupně během prvních dvou až tří týdnů. Od 24. května je 
možné navštívit provozovny a služby bez antigenního testu v případě, že máte 
více než 21 dní po 1. dávce vakcíny. 

 

Mám první dávku očkování a teď jsem se dozvěděla, že můžu cestovat (do 
restaurace, ke kadeřnici apod), ale nemám žádný doklad o očkování? 

Postačí Vám doklad, který jste od nás dostali po očkování, nebo je možné na 
webu https://ocko.uzis.cz/ stáhnout doklad o prodělané nemoci, posledním 
testu, vakcinaci aj. dle Vašeho aktuálního stavu. 

 

Kde získám certifikát o očkování? 

Certifikát získáte po aplikaci druhé dávky v očkovacím centru. 

 

Jsem naočkovaný, můžu se přestat chránit? 

Nebude to možné, dokud nebude proočkovaný dostatečný počet osob. I přes 
očkování oběma dávkami vakcíny je nutné stále dodržovat všechna 
momentálně zavedená preventivní opatření. 

 

Můžu na očkovaní, pokud beru léky na ředění krve? (Warfarin aj.) 

Před podáním vakcíny vyplňujete dotazník a probíhá hovor s lékařem v místě 
očkování, který vyhodnotí vhodnost očkování. 

  

Jsem nachlazená/ý, můžu na očkování? Mám antibiotika, mohu na 
očkování? 

Ne, bude lepší, když najdeme společně pozdější termín, až Vám bude lépe. 

 

Chci si stáhnout potvrzení nebo certifikát a hlásí to chybu – mé telefonní 
číslo je neplatné. 

Telefonní číslo není se synchronizováno s ÚZIS. Synchronizaci provedeme do 
pár minut.  

  



Můžu se k očkování registrovat, když jsem v posledních 90 dnech prodělal 
onemocnění COVID-19? 

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví: 

"Délka protektivní imunity po prodělaném onemocnění COVID-19 není známa 
a tato imunita není 

navozena u všech osob po prodělané infekci. Na druhou stranu symptomatická 
reinfekce během 

3 až 6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Zejména u osob 
ve vysokém riziku 

nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení 
izolace 

při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při 
symptomatickém průběhu. 

Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném 
onemocnění. 

U každého zájemce o očkování je přitom vždy nezbytné individuálně posoudit 
závažnost překonaného onemocnění COVID-19, změnu jeho zdravotního stavu 
a klinický stav v době očkování." 

Není tedy nezbytně nutné čekat 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19. 
Je však naprosto 

dostačující začít s očkováním až po uplynutí této doby. Doporučujeme toto 
rozhodnutí konzultovat 

se svým praktickým lékařem nebo přímo s lékařem očkovacího centra, kde jste 
registrováni. 

Od 24. května vláda prodloužila dobu, po kterou je člověk oficiálně chráněn po 
prodělání covidu, a to z 90 na 180 dnů. Nadále však platí, že se může na 
očkování přihlásit již po 90 dnech. 

 

Mám zdravotní problémy, oslabenou imunitu, mohu se registrovat k 
očkování? 

V případě pochybností či nejasností týkajících se vhodnosti očkování 
doporučujeme konzultovat nejdříve s všeobecným praktickým popř. ošetřujícím 
lékařem. 

Před podáním každé vakcíny pak probíhá pohovor s lékařem v místě očkování, 
který probíhá právě proto, aby se z lékařského hlediska vyhodnotila vhodnost 
očkování z pohledu kontraindikace a možných rizik spojených se specifickým 
zdravotním stavem. 


