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Váš dopis ze dne 6. července 2021

Praha 12. července 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 6. července 2021, evidované pod č. j.:

ve věci žádosti o vysvětlení postupu uznání COVID-19 očkování

ze zahraničí, Vám sdělujeme následující:

Certifikát o očkování může být od 12. července 2021 vystaven poskytovatelem

zdravotních služeb na základě předloženého dokladu o očkování ze třetí země, který

splňuje tyto náležitosti:

• jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem

působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,

• písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje

musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,

• jedná se o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19, která odpovídá

jedné z očkovacích látek proti onemocnění covid-19, jíž byla udělena registrace

podle nařízení (ES) č. 726/2004.
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Česká verze Evropského certifikátu COVID-19 o očkování může být tímto způsobem

vydána pouze žadateli, který je občanem České republiky nebo jeho rodinným

příslušníkem (ve smyslu § 15a odst. 1 nebo 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů) s vydaným povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České

republiky nebo občan Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na

území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky

vydaném Českou republikou nebo akreditovaný člen diplomatické mise v České

republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředník mezinárodní organizace

registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Pokud certifikát z třetí země, na základě kterého osoba požádá o vydání české verze

Evropského certifikátu COVID-19, není dálkově ověřitelný (např. pomocí QR kódu), je

nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace,

jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Tj. např. lékařskou zprávu, která bude obsahovat

kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo. Tato zpráva musí být

alespoň v angličtině, případně úředně přeložena do češtiny. (Pro Spojené státy americké

je na stránkách ministerstva následující vzor.)

Český EU certifikát COVID-19 nebude vystavován držitelům EU certifikátu COVID-19

z jiné země EU či EHP, jelikož oba certifikáty splňují zcela stejné náležitosti dle nařízení

EU.

Výše zmíněné informace můžete nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde

https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/.
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