
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
 

 

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  

9. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx, které byla prodloužena lhůta pro odpověď a 

prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy: 

1.Je možné, aby se pacient obrátil na kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb s 
žádostí o vystavení potvrzení o očkování, prodělání nemoci COVID-19 či výsledku testu? 
 
2.Pokud ano, je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn přistoupit do systému ISIN a 
tuto informaci pro pacienta ověřit a vystavit mu potvrzení (např. vytisknout certifikát o 
prodělaném očkování) i když mu neposkytl žádné jiné zdravotní služby? 
 
3.Pokud ne, z jakého konkrétního ustanovení právního předpisu omezení takového 
jednání vyplývá? 
 
uvádíme následující: 
 
Ad 1) 
K uvedené otázce lze obecně uvést, že všechny certifikáty se vystavují přímo prioritně 

elektronicky na ocko.uzis.cz, a to na základě údajů vkládaných do systému 

poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „PZS“) 

Certifikát o prodělání onemocnění se generuje z ISIN (Informační systém infekčních 

nemocí) na základě zadané laboratorní pozitivity PCR testu (zadávat výsledky ISIN 

může pouze oprávněná laboratoř). Jiný PZS tento výsledek nemůže do ISIN zadat. 

Certifikát o výsledku testu generuje ISIN na základě výsledků vložených PZS, který test 

provedl.  

Vakcinační certifikát se generuje z ISIN na základě údajů o provedené vakcinaci. 

Vakcinaci mohou provést a vložit jen oprávnění PZS. 

 

Ad 2) 

Obecně platí, že technicky jakýkoliv oprávněný PZS může „vytisknout/zaslat“ takto 

vytvořený certifikát z ISIN. Nikoliv zadávat či opravovat údaje.  

 

Ad 3) 

Otázka č. 3 je nerelevantní s ohledem za kladné odpovědi výše. 
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S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


