
Výzva pro občany věkové kategorie 80+ 

Vážení spoluobčané, 

Dne 15. 1. 2021 byla zahájena registrace do Centrálního rezervačního systému k očkování 

proti COVID 19 pro seniory starší 80 let věku. Senioři nad 80 let mají možnost přednostního 

očkování. 

V případě, že ještě nejste k očkování zaregistrováni, nemusíte se obávat, že o možnost 

přednostního očkování přijdete. Možnost přednostního očkování pro Vás zůstává stále 

platná bez ohledu na to, zda se rozhodnete k očkování nyní nebo později. O tuto 

výhodu jako prioritního pacienta nepřijdete. 

K registraci jsou potřebné tyto údaje: jméno, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, adresa 

trvalého bydliště (údaje jsou uvedeny v občanském průkaze a na kartičce zdravotní 

pojišťovny). S ohledem na Váš zdravotní stav, zdravotní komplikace a konkrétní onemocnění 

doporučujeme vhodnost očkování před registrací konzultovat s Vaším praktickým lékařem.  

Registrace se provádí prostřednictvím internetového registračního formuláře na 

internetových stránkách uzis.cz a registrace.mzcr.cz. Pro registraci je také potřebný 
mobilní telefon,    kam přijdou SMS zprávy obsahující PIN kódy, které se zapíší do 
registračního formuláře.  
 

S registrací přes internetový formulář Vám mohou pomoci rodina, přátelé nebo jiné 

osoby.  O pomoc s registrací můžete žádat na telefonní lince 1221, která je k tomuto 

účelu zřízena. 

S žádostí o informace a o pomoc s registrací se můžete dále obrátit na pracovníky             

Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova v době: 

Pondělí – Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 

Úterý – Čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin 

Pátek   8.00 – 11.00 hodin 

 

Telefonní kontakty: 

Bc. Vladislava Dvořáková 582 329 340 

Mgr. Marcela Zacpalová 582 329 549 

Jana Novotná, Dis.  582 329 308 

Mgr. Jana Šímová  582 329 318 

Mgr. David Navara  582 329 307 

Eva Dvořáková  582 329 311 

Alena Horáková, Dis. 582 329 303 

O informace můžete také žádat na krizových linkách OSV: 605 162 963 a 605 236 431. 
  

Po předchozí dohodě proběhne Vaše registrace k očkování na pracovišti Odboru sociálních 

věcí Magistrátu města Prostějova, oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, 

seniory a zdravotně postižené, Školní 4, Prostějov (naproti kina Metro), 2. patro, chodba 

vpravo. 

V případě závažných zdravotních komplikací provedou pracovníci Vaši registraci po 

předchozí dohodě v místě Vašeho bydliště. 

 

Podrobné informace o registraci k očkování proti Covid 19 jsou k dispozici na stránkách 

Ministerstva zdravotnictví - registrace.mzcr.cz, a na webu města Prostějova 

www.prostejov.eu 

http://www.prostejov.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


