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Objednávkový systém očkovací látky Vaxzevria (dříve AstraZeneca) 

proti onemocnění covid-19 pro praktické lékaře 
 

Nový objednávkový systém pro objednávání očkovací látky Vaxzevria do ordinací 

všeobecných praktických lékařů (PL) k očkování proti onemocnění covid-19 je vytvořen na 

webovém rozhraní v Covid Forms App (CFA). Díky němu dojde ke zjednodušení, 

zpřehlednění a zefektivnění stávajícího objednávacího systému. 

 

V případě potřeby pomoci při zaregistrování do systému a objednávání očkovací látky se lze 

obrátit na: 

- provolbu linky 1221 pro praktické lékaře č. 8 

V případě potřeby metodické a technické podpory se lze obrátit na: 

- e-mail externicrt@army.cz 

 

Vstup do systému 
 

Praktický lékař (PL) vstupuje do systému přes níže uvedený přímý odkaz. 

• Rozhraní PL Objednávky očkovacích látek (uzis.cz) 

• Přímý odkaz  https://cfa.uzis.cz/vaccine-order/login/?next=/vaccine-order/  

• Praktický lékař (PL) otevírá odkaz, zobrazí se přihlašovací údaje. Zadává uživatelské 

jméno a heslo, pokud je zde poprvé, pak klikne na „Zaregistrujte se zde“ 

 

 

mailto:externicrt@army.cz
https://cfa.uzis.cz/vaccine-order/login/?next=/vaccine-order/
https://cfa.uzis.cz/vaccine-order/login/?next=/vaccine-order/
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Registrace do systému 

Praktický lékař zadává údaje potřebné k registraci do systému: 
• Jméno, příjmení 

• E-mail, telefon – těmito kontakty bude následně kontaktován 

• IČO/PČZ – k identifikaci ordinace - https://nrpzs.uzis.cz/ - zde k nalezení PČZ 

• Uživatelské jméno a heslo profilu v aplikaci, která budou použita k tvorbě 

objednávek 

• Odeslání registrace do systému 

 

https://nrpzs.uzis.cz/
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Vytvoření objednávky  

 
Pro vytvoření objednávky je nutné se zaregistrovat. Po registraci je PL přihlášen do systému 

a je mu zobrazena „Informace z registru“ (tj. Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb – NRPZS) a „Přehled posledních objednávek“. Informace z registru obsahuje načtená 

data z NRPZS k zadanému IČO/PČZ, které je potřeba PL zkontrolovat a případně opravit. Poté 

PL zadá „Vytvořit objednávku“. 

 

Nová objednávka očkovací látky 
 

Některé údaje v nové objednávce jsou načteny automaticky, jiné je třeba doplnit: 

• Poskytovatel – načtení automaticky 

• Očkovací látka – načtení automaticky Vaxzevria 

• Ampulky (ks) – přednastaveno 10 ks tj. 1 balení 

• Kontaktní údaje pro doručení (telefon, e-mail, ulice, město, PSČ) – je třeba 

zadat 

• Komentář k závozu – možnost zadat upřesnění adresy a konkrétního místa, 

ordinační hodiny, problémy v dostupnosti (oprava silnice apod.) a jakékoliv 

další vhodné informace 

Po vyplnění všech povinných údajů zadá PL „Odeslat“. PL může nyní realizovat pouze jednu 

objednávku – další je možné zadat až po realizaci té první. 
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Stav objednávek 
 

Systém umožňuje praktickým lékařům mít přehled o stavu řešení aktuální objednávky. 

 

• PL vidí stav své objednávky a výpis všech předchozích  

• Ovládací prvky vpravo každé objednávky umožňují manipulaci s objednávkou 

• Detail objednávky vždy obsahuje všechna vyjádření a komentáře, kterými je PL 

informován o stavu jejího řešení 

• Smazání a upravení objednávky je možné jen ve stavu „Nová“ 
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Ovládací prvek:  

Náhled objednávky – modrá ikona 

Úprava objednávky – zelená ikona 

      Smazání objednávky – červená ikona 

 

 

Detail v náhledu objednávky (modrá ikona) 

 

• PL vidí všechny provedené změny stavu v řešení objednávky 

• PL vidí komentáře jednotlivých stavů 

• PL je informován o realizaci objednávky 

V náhledu objednávky jsou uvedeny zkratky funkcí osob, které rozhodují o realizaci 

objednávky - jedná se o zkratku NKPL (národní koordinátor praktických lékařů a KKPL (krajský 

koordinátor praktických lékařů). KKOČ (krajský koordinátor očkování) rozhoduje o množství 

očkovací látky, které bude k dispozici k přerozdělení PL. Stav objednávky „Realizována“ zadává 

distributor očkovací látky a značí, že objednávka byla kladně vyřízena.  
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