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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 23. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o odpověď na následující dotazy: 
 1) Kdy se může očkovat třetí dávkou očkování proti onemocnění COVID-19 ta osoba, 
jež je očkována dvěma dávkami a zároveň následně prodělala onemocnění COVID-19. 
2) V jakých oficiálních materiálech je informace dle bodu 1) dostupná a kdy byla 
zveřejněna, je-li dostupná. 
3) Jak mají postupovat ti, kteří nejsou očkováni třetí dávkou, očkováni být (zatím) 
nemohou, a po cestě do zahraničí se vracejí do České republiky, zejména s ohledem na 
nově požadované zdravotní doklady. Bude dostatečné potvrzení o dvou dávkách 
očkování, případně o prodělané nemoci, nebo bude třeba i potvrzení o negativním PCR 
testu ze zahraničí? 
4) Jakým způsobem funguje informování o možnosti absolvovat třetí dávku očkování, 
kdy výzvu obdrží i osoba, jež se dosud třetí dávkou očkovat nemůže, a to z důvodu 
prodělaného onemocnění. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 
Po prodělání onemocnění přetrvává imunita po dobu nejméně 6 měsíců za předpokladu, 
že nedojde k významné změně varianty viru. Optimální je očkovat se mezi 3.-6. měsícem 
od začátku onemocnění. Pokud onemocníte po první dávce dvoudávkové vakcíny, 
doporučujeme též odstup k druhé dávce 3-6 měsíců. Pokud po druhé, platí tentýž odstup 
od boostovací dávky.  
 
 
Ad 2 
Lékaři mají k dispozici doporučení odborných společností např. České vakcinologické 
společnosti ČLS JEP ze dne 27.8.2021. Vždy záleží na individuálním posouzení lékařem. 
 
Ad 3 
K návratu do ČR ze zahraničí je třeba sledovat aktuální opatření: Seznam zemí podle míry 
rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). 
 
Ad 4 
Informování občana o možnosti absolvovat posilovací dávku je prováděno skrz informační 
SMS, která informuje, že uplynula požadovaná lhůta od ukončení základní vakcinace a je 
dle MO možné se registrovat na posilovací dávku. Z důvodu ochrany osobních  
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a zdravotních údajů, nedisponujeme dalšími informacemi o zdravotním stavu dané osoby, 
SMS je pouze informační. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  


