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Váš dopis ze dne 30. září 2020

Praha 5. října 2020

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 dne 30. září 2020, evidované pod

ve věci dotazů:

1) Kdo, kdy a na základě čeho rozhodl, že nákup remdesiviru musíme „koordinovat“

s EU, a ne ho nakupovat od výrobce sami dle potřeb našich nemocnic a občanů.

2) Zda se tento způsob nákupu týká nebo bude týkat i dalších léků.

3) Které ustanoví platných smluv o EU dává EK právo, jakkoliv zasahovat do našeho

zdravotnictví.

4) Zároveň bych rád podoktnul, že je dávno známo, že nákupy čehokoliv přes

prostředníka vedou obvykle k zvýšeným nákladům, zdržení nákupů a k možnosti

různých lobbystických i politických tlaků.

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Dodávky remdesiviru, který bude dodáván pod obchodním názvem Veklury, je nutné

zajistit prostřednictvím EU, jelikož jiný způsob jeho dodání na český trh, a tedy

pacientům v ČR, neexistuje.
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Výrobce Veklury, společnost Gilead, je schopna produkovat pouze velmi omezené

množství dávek, které jsou navíc primárně směřovány na domácí – americký – trh.

Trh ČR, tj. požadavky ČR samotné, nejsou pro výrobce v momentě výrazně vyšší

poptávky nežli kapacit výroby, nikterak lukrativní. Společnost Gilead souhlasila s tím,

že bude lék do EU dodávat pouze v případě, že bude EU postupovat jako celek.

Zajištění léku prostřednictvím EU, tj. mechanismem společných nákupů členských států

EU, je jediným způsobem, jak dostat lék k pacientům v ČR.

Ad dotaz č. 2)

Momentální kroky Komise se týkají pouze zajištění léku Veklury.

Ad dotaz č. 3)

EU nezasahuje do organizace našeho zdravotního systému. Možnost využít

mechanismus tzv. společných nákupů, které využívá výhod společného evropského trhu

a ekonomické síly EU jako celku, vyplývá z čl. 5 rozhodnutí Evropského parlamentu

a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22.října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních

hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES. EU však nijak neurčuje, jak a kým lék

hradit, indikaci léku atd.

Ad dotaz č. 4)

Výhodou společných nákupů členských států EU je právě velikost trhu, která naopak

motivuje výrobce k dodávání za výhodnějších ekonomických podmínek. Mechanismus

společných nákupů, který dle velmi jasných pravidel zapojuje jak členské státy,

tak Evropskou komisi, eliminuje jakékoliv lobbystické i politické tlaky. Evropská komise,

která členské státy zastupuje při jednání s výrobci, negeneruje žádný zisk, tj. negeneruje

jakékoliv zvýšené náklady pro zapojení členské státy. Pokud jde o zdržení nákupů,

dovolujeme si uvést, že výrobce, díky zapojení Evropské komise, dodával remdesivir

do všech členských států, včetně ČR, již od jara t.r. velmi promptně, reaguje na potřeby

států, vývoj epidemiologické situace a na vše na náklady Evropské komise.
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