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Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k uznatelnosti očkování proti covid-19
provedeném v zahraničí a zahájení očkování pro prodělaném onemocnění ze dne 7.5. 2021
V souvislosti s opakovanými případy očkování proti onemocnění covid-19 provedených v zahraničí u osob,
které se vrací nebo pobývají v ČR a požadují vystavení národního certifikátu o provedené vakcinaci Česká
vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje v rámci celé ČR uplatňovat tato pravidla:
1. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která je registrována Evropskou nebo
americkou lékovou agenturou (EMA/FDA), může být v ČR naočkován druhou dávkou stejné vakcíny a
bude mu vystaven certifikát o provedeném očkování s tím, že nezáleží na tom, zda očkování první dávkou
proběhlo v zemi EU, či v třetí zemi. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny by měl být v souladu
s národním doporučením, případně v souladu s SPC. Pokud se aplikuje druhá dávka v delším intervalu,
než je doporučeno, tato dávka se počítá a očkované osobě bude vystaven v případě potřeby také český
certifikát.
2. Pokud není možné průkazně dokázat očkování první dávkou, resp. jsou jakékoliv pochyby o potvrzení
očkování první dávkou ze zahraničí, bere se osoba jako nenaočkovaná. Aby jí mohl být vystaven certifikát
o očkování, musí být očkována kompletním vakcinačním schématem (dvěma dávkami, v případě vakcíny
Covid-19 Vaccine Janssen jednou dávkou).
3. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která není registrována EMA/FDA, je
považován za nenaočkovaného a má právo, v případě, že je pojištencem v systému českého veřejného
zdravotního pojištění, se zaregistrovat k plnému očkování v ČR. Toto platí opět bez ohledu na to, zda
očkování první dávkou proběhlo v zemi EU nebo v třetí zemi. Očkování lze zahájit nejdříve za 4 týdny po
předchozí vakcinaci covid-19 neregistrovanou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou
jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
4. Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína – tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA. Pokud
očkovaná osoba prokazatelně doloží potvrzení o aplikaci dvou či jedné dávky vakcíny (dle typu očkovací
látky) s platnou výše uvedenou registrací, považuje se za plně očkovanou osobu. V případě, že vakcína
není registrována u EMA, bere se za plně očkovaného osoba, která byla očkována vakcínou registrovanou
FDA. Zároveň však platí, že tato osoba, pokud je rozočkovaná sice registrovanou vakcínou, která ale není
v ČR dostupná, nelze schéma dokončit jinou vakcínou. Pokud taková osoba požaduje český certifikát,
musí mít kompletně dokončené očkovací schéma dané vakcíny, případně zahájit celé schéma v ČR
dostupnou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
5. Kombinace vakcín od různých výrobců v rámci jednoho schématu není možná.
6. Vzhledem k přetrvávající nedostatečné dostupnosti vakcín proti onemocnění covid-19 v ČR,
doporučujeme zahájit očkování nejdříve za 90 dnů po prodělaném onemocnění covid-19 (od prvního
pozitivního výsledku PCR) všem osobám, včetně osob ve vysokém riziku infekce.
7. Zápis o provedeném očkování a aplikaci vakcíny proti covid-19 do mezinárodního očkovacího průkazu
může provést každý očkující lékař, včetně praktických lékařů, například na základě doloženého certifikátu
o očkování, v případech kdy pacient později tento zápis požaduje. Zápis musí být proveden v anglickém
nebo francouzském jazyce.
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
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