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Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k intervalům mezi první a druhou 

dávkou vakcín proti onemocnění covid-19 ze dne 25.3. 2021 

 

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP v souladu se svým doporučením z 11.3.2021 doporučuje prodloužit 

interval mezi první a druhou dávkou mRNA vakcín proti onemocnění covid-19 u vakcíny od firmy Pfizer 

(Comirnaty) a u vakcíny od firmy Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) na 42 dnů. U vektorové vakcíny 

firmy AstraZeneca (COVID-19 AstraZeneca Vaccine) pak prodloužit interval na 91 dnů. 

V případě potřeby technického nastavení termínů očkování v rámci Centrálního rezervačního systému 

doporučujeme v maximální možné míře nepřesáhnout doporučený interval 42 dnů respektive 91 dnů a 

nastavit rezervace termínů pro druhou dávku například v intervalu 38-42 dnů, případně 87-91 dnů. 

V případě, že druhá dávka vakcíny není ve výjimečných případech (nemoc, výpadek v dodávce vakcín, 

nedostavení se jedince na očkovací místo) aplikována v doporučeném maximálním intervalu 42 respektive 

91 dnů, chybějící dávka se aplikuje, co  nejdříve je to možné. I v těchto případech, v souladu s obecným 

vakcinologickým principem „každá dávka se počítá“,  bude tato dávka dostatečně imunogenní a účinná.  

V situaci, kdy je na trhu nedostatek očkovacích látek je prvořadým úkolem zajistit aplikaci zejména první 

dávky v co nejkratším čase co největšímu počtu osob.  V těchto situacích je prodloužení intervalů mezi 

dávkami vakcín plně v souladu se stanoviskem amerického centra pro kontrolu nemocí (CDC), Světové 

zdravotnické organizace (WHO) a odborné poradní skupiny WHO pro imunizaci (SAGE). Prodloužení intervalu 

je také v souladu s SPC vakcín, kde je uvedeno, že analýzy účinnosti zahrnovaly účastníky, kteří dostali druhou 

dávku vakcíny během 19 až 42 dnů po první dávce vakcíny a takto to také konstatuje Evropská léková 

agentura (EMA), která vakcíny registrovala. 

V prvních fázích vakcinační strategie považuje ČVS za nejdůležitější navození rychlé a vysoké účinnosti 

očkování zejména v prevenci hospitalizací a úmrtí na covid-19. Účinnost mRNA vakcín dosahuje více jak 90 % 

a je zaznamenatelná od 14. dne po aplikaci první dávky. Rozsáhlé postregistrační studie na milionech 

očkovaných jedinců potvrdily vysokou 85% účinnost očkování také na hospitalizace již po první dávce vakcíny.  
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