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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 

18. října 2022, evidované pod č. j.: xxx, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.:  xxx, kterou 

jste požádal o následující informace: 

 

1. Kdo, proč, jak a na základě jakého rozhodnutí manipuloval a měnil úřední dokument 

xxx? Vzhledem  

k ochraně osobních údajů žádám o poskytnutí názvu pracovního zařazení a uvedení 

funkce manipulující osoby. 

2. Proč jsem nebyl o změně, již vydaného dokumentu xxx  informován, ač jsem jeho 

vlastníkem? 

3. Jak je možné, že dva dokumenty, původní dokument xxx a změněný dokument xxx, 

které oba jsou vztaženy k 1. totožné posilující dávce uvádějí rozdílné údaje a oba jsou 

platné? 

4. Kde je v dokumentu EU DCC informace o dokončení očkovacího schématu, podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14.června 2021? 

Rozhodně to nemůže být údaj níže uvedený. 

5. Schéma použití základní očkovací látky jedno dávkové, 1.posilující dávka, 2. posilující 

dávka. Uvedeno v EU DCC pořadové číslo dávky/počet dávek 3/1. Schéma použití 

základní očkovací látky dvou dávkové, 1.posilující dávka, 2. posilující dávka. Uvedeno  

v EU DCC pořadové číslo dávky/počet dávek 4/4. Prosím o poskytnutí informace, která 

vysvětluje hodnoty 3/1 a 4/4. Uvádím, že takto rozlišovat použití základní očkovací látky je 

neakceptovatelné, jelikož tento údaj je nazván pořadové číslo dávky/počet dávek.; 

 

sděluji: 

 

K dotazu č.1 

V prvním čtvrtletí roku 2022 došlo na základě změny Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání 

interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během 

pandemie COVID-19 (dále jen nařízení) ke změně v číslování EU COVID certifikátů, a to 

tímto způsobem: Vakcinace jedno-dávkovou vakcínou musí být označena: 1/1, 2/1, 3/1  

v závislosti na počtu podaných dávek. Vakcinace pro více dávkovou vakcínu pak: 1/2, 2/2, 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz


 

 

 

2 

 

 

3/3 atd. Informační systém infekční nemoci byl tedy v souladu se změnou nařízení 

rekonstruován tak, aby nově generované certifikáty byly generovány tímto způsob a ty 

staré by byly při novém generování (vyzvednutí např. na webu Očko, či aplikaci Tečka) 

automaticky tímto novým způsobem přegenerovány. Původní pak byly automaticky 

revokovány. Stručně řečeno, do záznamu očkování žádná osoba nevstoupila, jednalo se 

o zásah vynucený změnou nařízení. 

 

K dotazu č.2 

K informování nedošlo, protože se jednalo o automatickou změnu, způsobenou 

systémovou změnou, vynucenou změnou nařízení. 

 

K dotazu č.3 

Viz odpověď k dotazu č. 1. 

 

K dotazu č.4 

Podle článku 5. odstavce 2, písmena b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2021/953 ze dne 14. června 2021 certifikát o očkování obsahuje údaj o počtu dávek 

podaných držiteli. 

 

K dotazu č. 5 

Pokud pořadové číslo dávky je menší než celkový počet dávek, pak se předpokládá, že 

nebylo dosaženo plné vakcinace. Většina očkovacích látek má dvoudávkové základní 

očkovací schéma s jedinou výjimkou, a tou je vakcína Jahnsen, která je pouze 

jednodávková. Aby bylo možné rozlišit základní očkovací schéma a tzv. posilovací dávky, 

bylo nutné odlišit jednodávkové a dvoudávkové vakcíny. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, 

že u jednodávkových vakcín bude celkový počet podaných dávek odpovídat počtu dávek 

v základním schématu (tedy 1), zatímco u dvoudávkových to bude celkový počet podaných 

dávek. ČR od počátku upozorňovala na limity tohoto řešení a prosazovala, aby celkový 

počet dávek odpovídal vždy počtu dávek v základním schématu, pak by bylo snadnější 

odlišit základní dávky a tzv. posilovací dávky – nicméně na evropské úrovni bylo 

rozhodnuto jinak, a to v důsledku striktní interpretace textu evropského nařízení. Dále  

k vysvětlení: 3/1 tedy znamená Jednodávková vakcína následovaná 2 posilovacími 

dávkami; 4/4 znamená Dvoudávková vakcína následovaná 2 posilovacími dávkami. 

 

 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


