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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 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 29. července 2021, evidované pod č. j.:, v níže uvedené věci (odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy), Vám sdělujeme následující:

Do působnosti kterého útvaru Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Ministerstvo nebo jen MZ“) spadá problematika uznávání certifikátů o provedeném očkování ze zahraničí?
Z Vašeho dotazu není zřejmé, co myslíte oním „uznáváním“ – zda využití certifikátu prokazujícího očkování pro vstup do ČR bez nutnosti testování/karantény, či vystavení české alternace EU digitálního covid certifikátu. V obou případech jde však o postup, který je přesně stanoven mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která jsou připravována ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) a Ministerstvem vnitra (MV). Certifikáty jsou zveřejňovány odborem komunikace s veřejností MZ, kterému jsou předávány prostřednictvím odboru mezinárodních věcí a EU MZ, po vzájemné shodě MV, MZV a MZ. 
Jakým způsobem získává Ministerstvo vzory zahraničních očkovacích certifikátů? Jak je informováno o případných změnách těchto certifikátů?
Certifikáty MZ získává prostřednictvím MZV, které je získává buď prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, či z rukou zástupců daných zemí v ČR. Případné změny přichází na MZ stejným způsobem.

Je v současné chvíli uznáváno očkování provedené ve Skotsku (ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska)?
Certifikát UK je dálkově ověřitelný a jako takový může být využit pro vstup do ČR, i pro vystavení českého certifikátu o očkování - https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/.

Je si Ministerstvo vědomo, že na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou vydávány odlišné certifikáty pro každou ze zemí (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko)?
Ano, Ministerstvo si je této skutečnosti vědomo. Na webových stránkách MZ je dostupná pouze oficiální NHS verze, nicméně jakmile budeme mít vzory ostatních alternací certifikátu, doplníme. Dále lze konstatovat, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska usiluje o propojení systému certifikátu UK s EU systémem. Mělo by se tak stát v co nejkratším termínu. Poté nebude třeba vzory zveřejňovat a k uznávání bude docházet automaticky.



S pozdravem




Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky



