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V Praze 25. ledna 2021 

Očkování pacientů a uživatelů sociálních služeb 

Výklad mimořádného opatření o povinnosti používat CRS 

V článku V mimořádného opatření č.j. 1596/2021-1/MIN-KAN je uvedeno: 
Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství, 
se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální rezervační 
systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění 
COVID-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování. 
 

Výklad MZ: 

Pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, kteří poskytují péči specifickým 
skupinám pacientů, kteří jsou u těchto poskytovatelů dispenzarizovaní, jsou pravidelně 
zváni na kontroly apod., platí, že tyto pacienty mohou zvát k očkování svým 
zavedeným způsobem, tedy jak prostřednictvím neveřejných slotů v systému CRS, tak 

jiným vhodným způsobem. Pacienti, kteří jsou aktivně k očkování zváni 
dispenzarizujícím poskytovatelem zdravotních služeb, nejsou individuálními zájemci o 
očkování. 
Tedy specializovaný poskytovatel zdravotních služeb (typu IKEM, CKTCH, ÚHKT, MOU, 
Revmatologický ústav, případně specializovaná centra fakultních a krajských 
nemocnic), který (bude-li provádět očkování) k očkování pozve své dispenzarizované 
pacienty vlastním mechanismem mimo CRS (email, telefonát apod.), neporušuje 
mimořádné opatření a postupuje v souladu se strategií očkování. 
Stále platí, že je nutné dodržovat příslušnou prioritizaci stanovenou metodickým 
pokynem a jeho přílohami. 
 

Přes CRS Lze i mimo CRS 

Individuální zájemci o očkování, tedy 
kdokoli, kdo se sám ze své vůle přes CRS 
přihlásí (a odpovídá současné prioritizaci 
dle fáze očkovací kampaně). 

• Instituce – domovy seniorů, LDN, 
zdravotníci poskytovatelů zdravotních 
služeb hromadně apod. 

• Dispenzarizovaní pacienti 
specializovaných center, kteří jsou zváni 
specializovaným centrem 
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Správný postup výběru dispenzarizovaných pacientů k očkování mimo CRS 

Kontext 

Specializovaná centra (IKEM, ÚHKT, MOU, RÚ, případně specializovaná centra fakultních 
a krajských nemocnic) 

• „znají“ své pacienty, umějí je zvát, pacienti jsou zvyklí se svými problémy chodit 

právě do těchto center 

• platí, že pokud jsou očkovacím místem, musí používat CRS  

o CRS se používá pro registraci individuálních zájemců o očkování – tedy 

osob, které se hlásí samostatně 

• kromě toho mohou tato specializovaná centra vlastními prostředky zvát 

dispenzarizované pacienty k očkování i mimo CRS 

Výběr pacientů k pozvání k naočkování 

Specializované centrum za předpokladu dostatku očkovací látky může mimo CRS zvát své 
dispenzarizované pacienty k očkování. Výběr pacientů k pozvání na očkování se řídí 

následujícími pravidly: 
 

• Specializované centrum vyhodnotí individuální riziko jednotlivých skupin 

dispenzarizovaných pacientů  

• V každé fázi očkovací kampaně specializované centrum zve dispenzarizované 

pacienty, u kterých míra rizika, které pro danou skupinu pacientů představuje 

případné prodělání nemoci COVID-19, odpovídá míře rizika v dané fázi očkovací 

kampaně ostatních očkovaných osob. 

 

Probíhá-li v dané fázi očkování osob 80+, může specializované centrum zvát mimo CRS 
k očkování své dispenzarizované pacienty, u nichž míra rizika těžkého průběhu nemoci 
COVID-19 odpovídá míře rizika osob 80+. 
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