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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 
20. 11. 2021 zaevidovanou pod čj. UZIS/043171/2021, o poskytnutí následujících informací: 
 
„… Server ocko.uzis.cz uživatele varuje, že od 1.1.2022 bude jediný způsob přihlášení pomocí NIA. 
Dle info zákona žádám o následující informace: 
‐ Jak bude zajištěn přístup pro občany, kteří nemohou přes NIA přistupovat? (Jedná se například o dětí do 15 
let věku.) 
‐ Budou mít zákonní zástupci a opatrovníci přístup k průkazům bezinfekčnosti dětí, které zastupují nebo 
opatrují? 
‐ Mají přístup ke svým průkazům bezinfekčnosti cizinci z EU, kteří přistupují přes NIA, konkrétně 
prostřednictvím "IIG – 
International ID GatewayIIG – International ID Gateway"? 
… 
Opis upozornění ze serveru ocku.uzis.cz: 
"*Přihlášení jednorázovým kódem přes SMS je dočasnou variantou, která bude dostupná pouze do konce 
roku 2021. 
Od 1.1.2022 bude již možné se přihlásit pouze pomocí eidentity.cz. Prosíme, zřiďte si ji včas.".…“ 
 
 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
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Datovou schránkou:  
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

20. 11. 2021 UZIS/043171/2021-1  29. 11. 2021 
   

 



 

 

 Stránka 2  

  

 
K Vaší žádosti poskytuje ÚZIS ČR následující informace: 
 
K dotazům: „- Jak bude zajištěn přístup pro občany, kteří nemohou přes NIA přistupovat? (Jedná se například 
o dětí do 15 let věku.) ‐ Budou mít zákonní zástupci a opatrovníci přístup k průkazům bezinfekčnosti dětí, které 
zastupují nebo opatrují?“ uvádíme, že o konkrétním řešení není v současnosti rozhodnuto, možné varianty 
budou předmětem jednání s dalšími resorty.  
 
K dotazu: „‐ Mají přístup ke svým průkazům bezinfekčnosti cizinci z EU, kteří přistupují přes NIA, konkrétně 
prostřednictvím "IIG – International ID Gateway"?“ uvádíme, že obecně podporujeme eIdentitu, která však 
spadá do působnosti Ministerstva vnitra České republiky, a tedy konkrétní detaily může zodpovědět pouze 
Ministerstvo vnitra.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
          
              ÚZIS ČR 
 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 
zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 




