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Váš dopis ze dne 22. června 2021

V Praze dne 8. července 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 22. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o následující informace:

1. Jak je možné, že Očkovací portál občana jako IS VS není podle zákona

č. 99/2019 Sb., tj. např nesplňuje zákonem požadované normy (přístupnost)

2. Dnes v době mezi 19. - 20. hodinou (22.6.2021) byl portál nepoužitelný, nešlo

se přihlásit. Pokud v danou dobu budu požádán o prokázání, že jsem byl

očkován, jak to mám udělat? Papír z ekologických důvodů tisknout nebudu.

3. Jaká sankce je naúčtována dodavateli systému, že nebyl dostupný kritický IS,

který umožňuje se prokázat podle platných mimořádných opatření vydaných

vládou, potažmo MZ, které sice nejsou vymahatelné, ale v současné době, než je

příslušný soud zase zruší, tak je třeba se tímto prokazovat?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1)

Aplikace ocko.uzis.cz slouží pro stahování Evropských DCC certifikátů. Vzhledem

k časovým požadavkům na spuštění byla realizována v rekordním čase. Z tohoto důvodu

bude dále rozvíjena a doplňována o další potřebné funkce a vlastnosti.

Ad 2)

K prokazování certifikátem lze použít např. mobilní aplikaci Tečka nebo pdf soubor

s certifikátem, zobrazený na mobilním zařízení. Digitální certifikáty COVID-19 jsou

plnohodnotně použitelné v offline režimu, tedy bez připojení zařízení s certifikátem (QR

kódem) k internetu či k centrálním informačním systémům. Počítá se s tím, že si držitel
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certifikát uchovává pro svou potřebu v mobilním zařízení nebo v papírové podobě

a používá jej i mimo dostupnost počítačových sítí.

Ad 3)

Celý systém je provozován přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR ÚZIS

ČR, a ne třetí stranou/soukromoprávním subjektem. Jeho dostupnost je stanovena na

98 %. Vzhledem k zátěži, kterou systém prochází, může docházet ke krátkodobým

problémům s jeho dostupností. Nicméně k problémům s dostupností dochází jen

výjimečně a nejedná se výpad systému, ale o momentální přetížení. Vzhledem

k tomu, že celý systém DCC (tzv. Digital green pass) je postaven na principu

online/offline provozu, tyto výpadky nemají vliv na možnost ověření certifikátu pomocí

aplikace čTečka, která je určena k ověřování DCC certifikátů. Systém jako takový není

součástí Kritické infrastruktury, ale Významné infrastruktury VIS a jako takový nemusí

naplňovat kritéria KII. Přesto je systém provozován v dostatečně dimenzovaném vysoce

dostupném provozním prostředí.
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