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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
3. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR 402/2022-1/MIN/KAN, prostřednictvím které jste vznesla následující dotazy:
1. Který právní předpis upravuje zkrácení platnosti certifikátů o očkování proti nemoci COVID-19? 
2. Žádám o přiložení úplného znění tohoto předpisu, příp. informaci, kde je tento předpis dostupný.
3. Prodlouží se, resp. obnoví se platnost certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19 i v případě aplikace třetí dávky (booster) např. až po jedenácti měsících, nikoliv již ve stanovených devíti měsících, od aplikace druhé dávky? (zejm. s ohledem na doporučení očkování v podzimních měsících, odložení třetí dávky z důvodu vysokých protilátek apod.)?
4. Pokud se platnost certifikátu podle bodu 3 neprodlouží, jaký bude postup v případě, že osoba nestihne přeočkovat se ve stanovené lhůtě devíti měsíců a bude chtít obnovit platnost očkovacího certifikátu? Bude tato osoba nucena podstupovat opět dvouprvkové schéma očkování, ačkoliv by to fakticky znamenalo čtyři dávky očkování celkově?



uvádíme následující:

Ad 1) – Ad 2)
Pro odpovědi na dotazy uvedené pod těmito čísly, prosím využijte informace veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Ad 3) – Ad 4)
Aktuálně je systém připravován tak, že po 270 dnech (9měsících) od dokončeného základního očkování (tedy obvykle od druhé dávky) přestane být covid certifikát o očkování platný. V okamžiku, kdy si daná osoba nechá podat posilující dávku (booster), se platnost certifikátu obnoví a bude mít nastavenou opět neomezenou dobu platnosti (resp. nyní je tam rok 2025, protože nekonečno nelze technicky nastavit). Z pohledu aplikovaných dávek je tedy jedno, zda booster stihne osoba v oněch 270 dnech od dokončeného očkování, nebo zda si podá booster až poté. Pokud to však v 270 dnech nestihne, riskuje, že jí bude zneplatněn certifikát o očkování až do doby podání boosteru.

S pozdravem


