
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Prostřednictvím centrálního rezervačního systému

KDO SE MŮŽE OČKOVAT?
Všechny osoby starší 12 let (12–15 let pouze za přítomnosti zákonného zástupce)

JAK SE OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ?
K očkování se lze přihlásit prostřednictvím Centrálního registračního systému.

  Nachystejte si mobilní telefon 
a kartičku pojištěnce.
  Otevřete web crs.mzcr.cz a 
zvolte krok 1 – Registrace (registrace.mzcr.cz).
  Zadejte své telefonní číslo. 
  Zadejte PIN1, který obdržíte v SMS. 
  Vyplňte registrační formulář.
  Vyberte si očkovací místo.
 Odešlete žádost.
 Potvrzení o provedené registraci obdržíte e-mailem.
  Vaši registraci můžete upravit a/nebo změnit do 
okamžiku vytvoření rezervace (krok 2) na crs.
mzcr.cz – Správa registrace.
  Jakmile bude mít Vámi vybrané očkovací místo 
volné termíny k očkování, bude Vám zaslána zvací 
SMS s PIN2 (popř. s identifikačním číslem pro 
očkování nezletilé osoby).

Po ukončeném očkování si můžete stáhnout certifikát o očkování na stránkách ocko.uzis.cz nebo v mobilní aplikaci 
Tečka. Certifikát je platný až po 14 dnech po aplikaci druhé dávky u očkovacích látek Comirnaty, Vaxzevria, 
Spikevax nebo 14 dní po aplikaci první dávky u očkovací látky Janssen.

Očkování proti onemocnění Covid-19 představuje nejúčinnější způsob prevence pro osoby, které chtějí aktivně žít.

REGISTRACE
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  Na webu crs.mzcr.cz zvolte krok 
2 – Rezervace (reservatic.com/
ockovani).

  Zadejte své číslo pojištěnce (rodné číslo) 
nebo identifikační číslo pro nezletilé 
osoby a PIN2.

  Vyberte si termín prvního očkování.
  Termín pro druhé očkování je generován 
automaticky na stejném očkovacím místě 
v intervalu dle aktuálně platných pravidel.

  Rezervujte si svůj termín očkování.
  Obdržíte potvrzovací SMS.
  Na provedení rezervace máte 48h od 
obdržení PIN2.

  Pokud z jakéhokoliv důvodu neprovedete rezervaci 
termínu do 48h, jste vráceni zpět do registrace  
a čekáte na novou SMS s PIN2. Vrácení do 
registrace můžete být maximálně 3×, poté Vaše 
registrace zaniká.

REZERVACE

POTŘEBUJETE PORADIT?
https://koronavirus.mzcr.cz ——— covid-podpora@nakit.cz ——— volejte linku1221 (denně 8-19 hodin)

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PŘEDSTAVUJE NEJÚČINNĚJŠÍ 
ZPŮSOB PREVENCE PRO OSOBY, KTERÉ CHTĚJÍ AKTIVNĚ ŽÍT.


