Uznávané certifikáty v souvislosti s onemocněním COVID-19
Nové Certifikáty od 1.6.2021

3 druhy certifikátů v souvislosti s onemocněním COVID19
• Certifikát o prodělaném onemocnění
• Certifikát o výsledku negativního testu
- Certifikát o výsledku antigenního testu
- Certifikát o výsledku PCR testu
• Certifikát o provedeném očkování
- Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)
- Certifikát po ukončené vakcinaci
* Veškeré nově vydávané certifikáty budou mít od 1.6.2021 nový vzhled (jednotný vzhled certifikátů EU)
Distribuce (vyzvednutí) nově vydaných certifikátů po 1.6.2021 pro občany ČR (vyjma dětí bez OP)
• Každý nově vydaný certifikát si může občan ČR vyzvednout na portálu https://ocko.uzis.cz
- Certifikát o očkování (očkování, prodělané onemocnění, negativní test)
Přístup je dostupný:
Zadání čísla OP a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se
zobrazí certifikát.
Podmínkou je při vakcinaci, respektive v žádance uvést mobilní telefon.
Přes Národní identitu NIA (elektronický OP, bankovní identita, atd.)
• Každý nově vydaný certifikát stávajícím způsobem vydává také poskytovatel zdravotních služeb (OČM) a
předává v přítomnosti pacienta pacientovi.
• Každý nově vydaný certifikát (certifikát o testu, očkování, onemocnění) je možné přes uživatelské
rozhraní ISIN (Pacienti COVID19) manuálně – přes tlačítko odeslat pacientovi, podmínkou je:
Vyplnění kontaktních údajů (email a telefon) v ISIN – pacienti COVID19
V případě nevyplnění údaje je doplní poskytovatel zdravotních služeb, který očkování nebo test provedl.
Distribuce (vyzvednutí) nově vydaných certifikátů po 7.6.2021 pro cizince a děti bez OP
• Každý nově vydaný certifikát si může cizinec v týdnu od 7.6 vyzvednout na portálu https://ocko.uzis.cz
Certifikát o očkování (očkování, prodělané onemocnění, negativní test)
Přístup je dostupný:
Zadáním data narození, emailu a telefonního čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po
zadání do portálu se zobrazí certifikát.
Nutnost správného zanesení těchto údajů v ISIN (Pacienti COVID19)
• Každý nově vydaný certifikát stávajícím způsobem vydává cizinci také poskytovatel zdravotních služeb
(OČM) a předává v přítomnosti pacienta pacientovi.
• Každý nově vydaný certifikát (certifikát o testu, očkování, onemocnění) je možné přes uživatelské
rozhraní ISIN (Pacienti COVID19) manuálně – přes tlačítko odeslat pacientovi, podmínkou je:

Vyplnění kontaktních údajů (email a telefon) v ISIN – pacienti COVID19
V případě nevyplnění údaje je doplní poskytovatel zdravotních služeb, který očkování nebo test provedl.
Po přechodnou dobu – do 7.6 bude probíhat také automatické odeslání všech nově vydaných vakcinačních
certifikátů po podání první i druhé dávky. V týdnu od 7.6 bude automatické odesílání certifikátů mailem
zastaveno a pro vyzvednutí bude využíván portál očko-viz výše.
Výměna starých certifikátů o provedeném očkování za nové po 1.6.2020
Nový certifikát bude možné si vyzvednout po 1.6 na očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz (na tomto
místě již tedy nebudou k dispozici původní certifikáty, ale certifikáty nové)
• Přístup pro občany ČR:
Zadání čísla OP a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se
zobrazí certifikát.
Přes Národní identitu NIA (elektronický OP, bankovní identita, atd.)
Po naskenování kódu starého certifikátu se zobrazí jedinečné URL, pod kterým bude možné si bez dalšího
stáhnout nový certifikát (tedy jedná se o výměnu 1:1) pro jakoukoli osobu, která certifikát vlastní.

