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PROČ SE NECHAT OČKOVAT?

Cestování RespektSvobodaRodinaBezpečí

DODRŽUJTE AKTUÁLNÍ PLATNÁ 
OPATŘENÍ V BOJI PROTI COVID-19

dodržujte
Rozestupy

myjte si 
Ruce

noste 
Roušky/Respirátory

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete tlumočníka 
nebo víc informací? 

metropolevsech.eu 



OČKOVÁNÍ CIZINCŮ PROTI COVID-19

KDO se může očkovat?
   Osoba POJIŠTĚNÁ v systému veřejného 

zdravotního pojištění v ČR nebo EU, která je:

• pojištěna v ČR z důvodu výkonu výdělečné 
činnosti anebo dle EU nařízení;

• pojištěna v EU a v ČR má nárok na tzv. plnou 
péči (držitelé nárokového dokladu S1);

• pojištěna v EU a má v ČR nárok na nezbytnou 
péči (držitelé evropského průkazu 
zdravotního pojištění EHIC). 

  Osoba NEPOJIŠTĚNÁ (SAMOPLÁTCE) v systému 
veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo EU, 
která je:

• cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na 
území ČR povolen pobyt nad 90 dnů 
a zároveň: 

o má platné povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu v ČR;

o je držitelem platného dlouhodobého víza;

o je občan EU s potvrzením o přechodném 
pobytu či povolením k trvalému pobytu na 
území ČR.

KDE se očkovat? 

Osoba POJIŠTĚNÁ - ve všech očkovacích 
místech nebo u praktického lékaře.

  Osoba NEPOJIŠTĚNÁ (SAMOPLÁTCE)
- ve vybraných očkovacích místech. 

registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

JAK se k očkování registrovat? 

  Osoba POJIŠTĚNÁ 

registrace.mzcr.cz nebo u praktického lékaře

  Osoba NEPOJIŠTĚNÁ (SAMOPLÁTCE)

registrace.mzcr.cz/samoplatci/

KOLIK bude očkování stát? CO když jsem 1. dávku očkování 
dostal v zahraničí? 

Pokud je osoba očkována 1. dávkou vakcíny 
schválenou EMA (EU), může být v ČR naočkována 
2. dávkou stejné vakcíny. 
První očkování je nutné prokázat a domluvit 
s očkovacím místem aplikaci 2. dávky.

KDY a jak dostanu certi� kát 
EU covid-19?

Ihned po očkování na Očkovacím portálu 
občana ocko.uzis.cz.

Údaje platné k 23. 6. 2021

ČÍM se očkuje? 
Osoba POJIŠTĚNÁ očkovací látkou 
používanou ve vybraném místě očkování.

Osoba NEPOJIŠTĚNÁ (SAMOPLÁTCI) 
očkovací látkou COMIRNATY od výrobce 
BioNTech/P� zer.

Osoba POJIŠTĚNÁ - očkování zdarma. 

Osoba NEPOJIŠTĚNÁ (SAMOPLÁTCE) cena 
jedné dávky očkovací látky vč. aplikace 
nepřesáhne 810 Kč. Celkem za obě dávky 
maximálně 1 620 Kč. 


