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Certifikát o provedeném očkování
Certifikát o provedeném očkování je Vám po ukončení očkování (podání druhé dávky) automaticky zaslán na email
(v případě, že jste uvedl(a) email a číslo mobilního telefonu). Certifikát v emailu je chráněný heslem. Toto heslo Vám
přijde na Vámi zadaný mobilní telefon formou SMS. Pokud Vám email s certifikátem a nebo SMS s heslem nedorazí
a nebo si heslo či certifikát omylem smažete, můžete požádat HelpDesk ÚZIS na tel.č. 222 269 998/884 (po–čt 7.00–
16.00, pá 7.00–15.00) o nové odeslání certifikátu a hesla. Nezapomeňte s pracovníkem HelpDesku ÚZIS
překontrolovat, že máte správně zadaný email i telefonní číslo.
O certifikát lze požádat také online na Očkovacím portálu občana na internetové adrese https://ocko.uzis.cz.
Pamatujte, že člověk je považovaný za naočkovaného 7 dní po podání 2. dávky vakcíny. Není to ihned po podání
2. dávky, neboť tělo potřebuje nějaký čas na dokončení imunitní reakce, nicméně certifikát s datem podání druhé
dávky obdržíte.

Návod na přihlášení k Očkovacímu portálu občana
Za účelem jednoduchého ověření provedených očkování vytvořil ÚZIS na pokyn Ministerstva zdravotnictví, očkovací
portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování – https://ocko.uzis.cz. V tuto chvílí
slouží portál především pro ověření zaznamenaného očkování proti onemocnění COVID-19, kdy je možné po
řádném ověření uživatele také certifikát o provedeném očkování exportovat či zobrazit.
V internetovém prohlížeči si zobrazte stránku https://ocko.uzis.cz

První možnost přihlášení je do příslušných políček zadat své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Pokus jste
očkování ukončili a při očkování uvedli číslo mobilního telefonu, přijde Vám na toto číslo SMS s přihlašovacím
jednorázovým kódem.
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Pokud máte registraci u Národní identitní autority, můžete se přihlásit pomocí druhé možnosti – Přihlásit pomocí
eidentita.cz. Tuto možnost mohou využít ti, kdo disponují registrací u jedné z následujících služeb :

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí Vaše osobní karta, kde v horní části naleznete Vaše kontaktní údaje, které
je možné upravit tlačítkem „Změna kontaktních údajů“. Ve spodní části pak naleznete jednotlivá očkování, včetně
informací o zaznamenaných očkovacích dávkách. V případě ukončené vakcinace je možné pomocí tlačítka „Očkovací
certifikát“, vytisknout elektronicky pečetěný certifikát o provedeném očkování.

V jakých zemích bude potvrzení o očkování platit?
Tuto otázku zatím EU nevyřešila. Předpokládá se, že do léta bude v rámci EU očkovací certifikát mezinárodně
uznáván. Jednání s třetími zeměmi je zatím v přípravách.

