
Chci se nechat očkovat proti covid-19

1. Registrace

Nejdřív se musím zaregistrovat do systému:

Registrace na
https://registrace.mzcr.cz

Obdržím SMSkou PIN,
který přepíšu do systému.

PIN

Formulář lze vyplnit i přes chytrý mobilní telefon.

Vyplním registrační on-line formulář.
Bude-li registrace platná, uvidím na obrazovce potvrzení.
Systém neodesílá potvrzení e-mailem.

PIN2

on-line přes počítač nebo chytrý telefon

Počkám na SMS s kódem PIN2, který budu
potřebovat pro následnou rezervaci termínu. 
Kód PIN2 obdržím, jakmile se na mnou vybraném očkovacím místě uvolní termín.

Na co si dát pozor při registraci na očkování proti covid-19?
 Vybrané očkovací místo v registračním formuláři je závazné. Pro změnu očkovacího místa musíte 

provést novou registraci.

 PIN2 obdržíte až po uvolnění volného termínu očkování, obvykle za několik dní, ale i týdnů po 

provedení registrace. Zůstává platný až do úspěšného provedení rezervace termínu.

 Pokud jste registraci stihli ještě před 22. lednem, máte už PIN2 k dispozici, není však aktivní. 

Vyčkejte další SMS s informací, že si můžete rezervovat termín.

Nejčastější otázky a odpovědi
 Proč se musím na očkování hlásit ve dvou systémech?

Registrační systém vyhodnocuje, zda máte na očkování nárok podle prioritizace osob k očkování MZČR a určuje pořadí 
očkovaných. Druhý systém pracuje pouze s rezervacemi termínů a umožňuje očkovacím centrům koordinovat postupné 
očkování obyvatel v závislosti na aktuální zásobě vakcín. 

 Jak se mohu z očkování odhlásit (například z důvodu nemoci)?
Pokud chcete rezervaci zrušit, v e-mailu s původní rezervací naleznete odkaz na její zrušení. Automaticky bude zrušen
i termín druhé dávky. Pozor na náhodné smazání termínu v e-mailu či po skončení rezervace. 

 Omylem jsem si smazal/a z telefonu PIN2. Jak ho obnovím?
Musíte provést novou registraci k očkování a obdržíte nový PIN2.

 Potřebuji pomoci s registrací a rezervací termínu očkování. Kam se mohu obrátit?
Pokud nemáte ve svém okolí nikoho, kdo by vám s registrací na očkování pomohl, můžete se obrátit na informační 
linku k očkování Pardubického kraje na čísle +420 466 026 466 nebo na celostátní infolinku 1221.

 Co když omylem vymažu termín 2. dávky?
V takovém případě kontaktujte infolinku Pardubického kraje +420 466 026 466 nebo celostátní infolinku 1221, její 
pracovníci vám pomohou termín obnovit. 

 Co když si omylem vymažu termín 1. dávky?
V tomto případě došlo k zrušení celého procesu a je potřeba se znovu zaregistrovat i v prvním kroku. 
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2. Rezervace

Rezervace termínu na
https://reservatic.com/ockovani
Formulář lze vyplnit i přes chytrý mobilní telefon.

Zadám číslo pojištěnce.
Občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce.

Opíšu PIN2 ze zvací SMS.

Vyberu si termín očkování. Potvrdím kliknutím na tlačítko
                 a počkám na zobrazení potvrzení o platné rezervaci.REZERVOVAT

Pokud jsem vyplnil/a e-mailovou adresu, obdržím potvrzení rezervace.

Po registraci si zarezervuji termín v očkovacím centru:

 Rezervace se provádí pouze na 1. dávku očkování, termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 28 dní 

ve stejný čas a není nutné jej znovu rezervovat.

 Pokud si tisknete potvrzení o rezervaci termínů nebo stahujete pdf soubor, pozor na vedlejší tlačítko 

ZRUŠIT REZERVACI. Po kliknutí na něj dojde k vymazání vybraného termínu a zneplatnění PIN2. Celým 

procesem registrace a rezervace tak budete muset projít znovu.

 Na očkovací místo se dostavte na přesný čas vámi zvoleného termínu. Nechoďte na očkovací místa s velkým 

předstihem, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu osob.

 S sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkaz pojištěnce a seznam užívaných léků. 

Případně si před návštěvou na stránkách nemocnice stáhněte a v klidu vyplňte Dotazník před očkováním proti covid-

19, abyste jej nemuseli pak vyplňovat na místě. Je ke stažení na webu v sekci  v části   www.nempk.cz covid-19

očkování.

 Na očkovacím místě dodržujte pokyny personálu a mějte nasazenou roušku nebo respirátor.

koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
www.pardubickykraj.cz/ockovani
www.nempk.cz/informace/ockovani-proti-covid-19    

Celostátní linka: 1221
Linka Pardubického kraje: +420 466 026 466

PIN2

Mám registraci a přišel mi PIN2

! Na co si dát pozor při rezervaci termínu?

V očkovacím centru
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