
Stručná metodika pro registraci 

V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému. 

1. Na stránce http://registrace.mzcr.cz nebo http://crs.uzis.cz zadáte své telefonní 

číslo (nahlásit se také můžete přes telefonní linku 1221, kde Vám pomohou 

s registrací). 

2. Obdržíte PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla, bezpečnostní 

opatření proti útoku). 

3. Nyní můžete vyplnit registrační formulář. 

4. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na odeslat žádost. 

5. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém 

okně), pokračujte v rezervaci (vaše skupina je již na řadě). 

6. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo. PIN bude doručen, 

jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte. 

 

Pro registraci je nutné vyplnění následujících údajů: 

 
Základní kontaktní údaje 
Jméno * 

 
Příjmení * 

 
Číslo pojištěnce * 
 
(r.č. bez lomítka) Číslo pojištěnce se nachází na kartičce zdravotní pojišťovny v kolonce č.6. 

 
Zdravotní pojišťovna * 

        
 
Místo trvalého pobytu 
Ulice 

 
Číslo popisné * 

 
Obec * 

 
PSČ * 

 
Stát * 

http://registrace.mzcr.cz/
http://crs.uzis.cz/


                                                                                                                  

 
E-mail 

 
Telefonní číslo * 

 
Preferované očkovací místo * 
                                                                                                                   

 
Preferovaným očkovacím místem se rozumí očkovací místo, na které se plánujete dostavit k 
očkování. 
Následující údaje si důkladně přečtěte a označte kategorie, do kterých patříte: 
 
Dosažení věkové hranice * 

80+ 
 
Zdravotní stav 

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo 
inzulinem 

obezita (BMI > 35 kg/m2) 

závažné dlouhodobé onemocnění plic (jste dlouhodobě sledován vaším 
lékařem nebo jste léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) 

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (jste dlouhodobě sledován vaším 
lékařem nebo jste zařazen do pravidelného dialyzačního programu) 

závažné dlouhodobé onemocnění jater (jste dlouhodobě sledován vaším 
lékařem) 

nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému 

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (jste dlouhodobě sledován vaším 
lékařem, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky (léky) 

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující 
dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 

intelektová nedostatečnost / vývojová porucha chování / porucha mobility, 
která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená 
protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů 
apod. 

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu 
onemocnění COVID-19 

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (jste 
dlouhodobě sledován vaším lékařem) 



pravidelně a dlouhodobě pečujete o osobu z jedné z výše uvedených 
kategorií 
 


