
 

Očkování samoplátců a cizinců proti onemocnění 
COVID-19 – aktualizace k 16. 5. 2022 

 

Od 15. 11. 2021 se může v ČR nechat bezplatně naočkovat každý občan EU či třetí 

země, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: 

• má platné povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, 

• je držitelem platného dlouhodobého víza, 

• je občan EU s potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, 

• jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném 

pobytu na území ČR. 

Podmínkou je, aby jednotlivé pobyty byly povoleny na min. 90 dnů. Tyto čtyři skupiny 

si od 16. 5. 2022 nemusí hradit vakcínu, může po nich však být požadována platba 

za očkování (doporučená cena je max. 400,- Kč). 

Kompletní informace naleznete na Covid portálu zde: 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-

prislusniku 

 

JAK POŽÁDAT O VRÁCENÍ NÁKLADŮ U SLAVIA POJIŠŤOVNY? 

Slavia pojišťovna uhradí náklady spojené s očkováním všem svým klientům, kteří mají 

sjednáno Komplexní zdravotní pojištění cizinců s délkou platnosti minimálně 

90 dní. Žádost na proplacení nákladů spojených s očkováním uzná až po dokončení 

základního očkovacího schématu, tedy po aplikaci 2. dávky. Každou další posilovací 

dávku pak Slavia proplatí samostatně. O refundaci všech těchto dávek můžete 

požádat také najednou.  

 

Jak má pojištěný klient postupovat?  

1. Zaregistrujte se k očkování na portálu https://registrace.mzcr.cz/ 

2. Pokud budete v očkovacím centru vyzváni k úhradě nákladů spojených s 

provedením očkování, nechte si vystavit doklad o zaplacení.  

3. Po aplikaci 2. nebo posilovací dávky prosíme kontaktujte Slavia pojišťovnu se 

žádostí o refundaci nákladů spojených s provedením očkování.  

 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-prislusniku
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-prislusniku
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-prislusniku
https://registrace.mzcr.cz/


 

Žádost spolu s originály dokladů o úhradě zašlete poštou na centrálu pojišťovny: 

Slavia pojišťovna a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, Česká republika. 

 

K žádosti prosíme přiložte:  

1. Žádost– formulář naleznete v češtině, angličtině a v ruštině na webu pojišťovny 

v sekci LIDÉ/FORMULÁŘE KE STAŽENÍ/CIZINCI 

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/formulare-ke-stazeni/ 

 

• Česky:  Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_CZ_form.pdf  

• Anglicky:  Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_ENG_form.pdf  

• Rusky:  Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_RU.pdf  

 

2. Originály účtenek za druhou nebo každou další posilovací dávku  

3. Potvrzení o očkování (kopii certifikátu) nebo lékařskou zprávu 

 

V případě dotazů se prosím obraťte v pracovní dny pondělí až pátek mezi 8:00-18:00 

hod. na naši infolinku 255 790 111. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Vaše Slavia pojišťovna  
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