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Východiska 

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) na základě vyhodnocení výsledků 
imunogenity posilovací (třetí) dávky mRNA vakcíny (Comirnaty) dospěl dne 4. října 2021 k závěru, že 
aplikaci posilovací dávky lze u osob ve věku 18 let a více zvážit nejméně za 6 měsíců po druhé dávce. 
Výbor již vyhodnocuje výsledky pro podporu aplikace posilovací dávky také u druhé mRNA vakcíny 
(Spikevax) dostupné a používané v České republice.  

Také Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), dne 22. září 2021, schválil použití jedné dávky 
mRNA vakcíny (Comirnaty) pro přeočkování v termínu přibližně 6 měsíců po dokončení primární série 
– základního očkování pro osoby ve věku 16 let a starší. 

Výsledky klinických studií hodnotících imunogenitu a bezpečnost dávky vakcíny pro přeočkování 
potvrdily vysokou imunogenitu a dobrý bezpečnostní profil této dávky při aplikaci 4,8-8 měsíců po 
druhé dávce, u osob ve věku 18-55 let věku a osob ve věku 65-85 let. 

Kromě zahraničních dat (Izrael, UK), také česká data naznačují klesající účinnost vakcinace proti nemoci 
covid-19 v čase, která je patrná zejména v populaci osob ve věku 65 let a starších. Včasné zahájení 
aplikace posilovacích dávek vakcín proti covid-19 může tento trend klesající účinnosti v čase významně 
ovlivnit a zajistit silnější ochranu u zranitelných skupin osob. 

Na základě nových dat a vyjádření uznávaných regulačních autorit doporučujeme změnit interval pro 
přeočkování, z 8 měsíců na 6 měsíců po dokončeném základním schématu očkování. Ostatní naše 
doporučení z 23.8. 2021 zůstávají nezměněna. 

Aktualizace doporučení nově zní: 

Interval pro aplikace posilovací (booster) dávky vakcíny 

Aplikaci posilovací (booster) dávky doporučujeme nejdříve za 6 měsíců po poslední dávce základního 

očkovacího schématu. Posilovací dávku je možné aplikovat také kdykoli později. 
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