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Praha, duben 2021 
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Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, 
 
dovoluji si Vás informovat, že v souladu se schválenou Strategií očkování proti covid-19 
v České republice byla spuštěna registrace pro očkování proti covid-19 pro skupinu 
akademických pracovníků VŠ. 

Jsem velmi rád, že se nám společně podařilo získat prioritu pro akademické pracovníky 
veřejných a soukromých vysokých škol a umožnit tak této skupině pracovníků vysokých škol 
přístup k registraci k očkování proti covid-19 do Centrálního rezervačního systému (dále jen 
„CRS“). 

Spuštění registrace pro očkování se týká všech akademických pracovníků (tj. pracovníků 
podílejících se na výuce studentů, zejm. pak v rámci praktické, laboratorní, experimentální 
apod. výuky) veřejných a soukromých vysokých škol. Rád bych Vás zde ale požádal, aby byla 
priorita dána těm skupinám akademických pracovníků, kteří patří do skupiny osob, pro něž 
ještě nebyla registrace k očkování otevřena, a aby akademičtí pracovníci přednostně využívali 
zpřístupňování registrace k očkování dle jednotlivých věkových skupin.  

Registrace pro akademické pracovníky vysokých škol do CRS budou možné od 3. května 2021 
do 15. června 2021, jako kód pro registraci do tohoto systému slouží kód přidělený Vaší vysoké 
škole pro vykazování v COVID Forms App, tímto kódem se budou registrovat všichni 
akademičtí pracovníci Vaší vysoké školy bez ohledu na to, na jaké fakultě působí (kódy 
přidělené fakultám pro vykazování v COVID Forms App neslouží pro registraci k očkování). 
Bližší informace k registraci Vám zasílám v příloze a prosím Vás o poskytnutí těchto informací 
všem akademickým pracovníkům Vaší vysoké školy. 

Vzhledem k tomu, že unikátní kódy slouží z definice procesu k registraci více osob, žádám Vás 
o takové zacházení s kódem, jako by se jednalo o důvěrný údaj, u něhož je nezbytné zabránit 
neoprávněnému nakládání, zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen. Poté, 
co se konkrétní zaměstnanec Vaší vysoké školy zaregistruje k očkování v CRS, je třeba mu 
vystavit potvrzení o zaměstnání, a to s využitím jednotného vzoru, který je přílohou tohoto 
dopisu. Tímto potvrzením se akademický pracovník následně prokáže na očkovacím místě, kde 
bude ověřeno oproti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto 
potvrzení nebude možné očkování realizovat.  



V případě nejasností a dotazů k problematice prioritizace očkování akademických pracovníků 
kontaktujte odbor vysokých škol. 

Prostřednictvím informační linky 1221 a e-mailu covid-podpora@nakit.cz bude zajišťována 
podpora akademickým pracovníkům a vysokým školám v případě problémů s přihlášením do 
CRS. Linka 1221 slouží vedle toho i pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění 
COVID-19. V provozu je každý den včetně víkendu od 8 do 19 hodin.  

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, věřím, že se nám společným úsilím podaří zajistit, 
aby se očkování dostalo prioritně k těm osobám, které se budou zásadně podílet 
na postupném zpřístupňování prezenční výuky na vysokých školách. 

Velmi Vám děkuji Vaši spolupráci. 

S pozdravem 
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