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Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k přeočkování            
a aplikaci posilujících dávek vakcíny  proti onemocnění covid-19  

 

16. června 2022 

 

Aplikace posilující dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 může zvýšit ochranný efekt očkování, 

který je oslaben nástupem nové varianty SARS-CoV-2 viru omikron a délkou času od základního 

očkování (primovakcinace) nebo od aplikace poslední posilující dávky vakcíny. Na základě žádosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR vydává ČVS následující doporučení pro aplikaci posilujících dávek. 

 

Doporučení pro aplikaci první posilující dávky 

Aplikaci první posilovací dávky doporučujeme: 

 všem osobám ve věku 5 a více let. 

První posilovací dávku doporučujeme aplikovat s odstupem ≥ 5 měsíců po základní sérii 

primovakcinace. U pacientů se závažným imunodeficitem nebo imunosupresivním stavem 

doporučujeme aplikaci jedné posilovací dávky za ≥ 3 měsíce po ukončení základní (třídávkové) série 

očkování.  

 

Doporučení pro aplikaci druhé posilující dávky vakcíny 

Aplikaci druhé posilující dávky vakcíny doporučujeme: 

 všem osobám ve věku 60 a více let, 

 pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese) ve 

věku 12 a více let,  

 klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím, 

 zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným 

imunokompromitujícím stavem. 

Druhou posilovací dávku doporučujeme aplikovat s odstupem ≥ 4 měsíců po první posilující dávce 

vakcíny. U pacientů se závažným imunodeficitem nebo imunosupresivním stavem doporučujeme 

aplikaci druhé posilovací dávky za ≥ 4 měsíce po první posilující dávce vakcíny.  

Aplikace druhé posilovací dávky by měla být umožněna a plně hrazena také všem osobám, pro které 

je vakcína registrována, v případě jejich zájmu o očkování. 

V případě onemocnění covid-19, lze aplikaci jakékoli posilovací dávky odložit o 3 měsíce po prodělané 

nemoci, počítáno od data prvního pozitivního výsledku PCR nebo Ag testu na SARS-CoV-2. 
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