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Váš dopis ze dne 13. listopadu 2020

V Praze dne 30. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informace dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vašemu

podání,

doručenému

Ministerstvu

zdravotnictví

evidované pod

dne

13.

listopadu

2020,

kterým jste požádala o zpřístupnění

informací ve věci doplnění informací z předkládací zprávy k materiálu týkající se smlouvy
s výrobcem kandidátní vakcíny proti COVID-19, konkrétně (cituji):
1. V "předkládací zprávě" se píše: „Není jasné, kolik APA bude uzavřeno, nicméně
nyní je vyjednáváno s 6+1 výrobci. APA budou předkládány k zapojení členským
státům postupně, tak jak budou připravovány. "Prosím o sdělení, co znamená
pojem "6+1" - laicky, proč tam není jednoduše se 7 výrobci?
2. Dále se v "předkládací zprávě" píše: "Více informací o jednotlivých výrobcích
a podmínkách jejich nákupu – viz část IV tohoto materiálu, která je vzhledem
k citlivosti předkládána pouze ve fyzické podobě členům vlády."
Prosím tímto o poskytnutí "části IV" materiálu.
3. V "předkládací zprávě" také stojí: „Vakcína od AstraZeneca je téměř z poloviny
dotována z prostředků ESI, je tedy pro členské státy zásadně výhodnější než pro
země mimo EU. Detaily ze smlouvy, včetně nákladů na vakcíny, jsou vzhledem
k citlivosti uvedeny v části III materiálu, ..." Prosím tímto o poskytnutí "části III"
materiálu;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1
6+1 je uvedeno, jelikož v době předkládání materiálu na vládu se aktuálně projednávalo
rozšíření

seznamu výrobců,

se kterými

Evropská

komise

jedná. Původní seznam

6

potencionálních výrobců měl být na návrh členských států rozšířen o výrobce sedmého,

k
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avšak podmínkou bylo navýšení financí v rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu,
které v dané době nebylo ještě jisté.

K otázce č. 2 a č. 3
Informace obsažené v části III a IV materiálu jsou obchodním tajemstvím, nebudou tedy
s ohledem na ustanovení § 9 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvem

zdravotnictví

poskytnuty

v plném

Z tohoto důvodu bylo vydáno Rozhodnutí

znění,

musejí

být

anonymizovány.

které Vám zasíláme

prostřednictvím doručovací služby. Požadované materiály v anonymizované podobě Vám
zasílám v příloze.

S pozdravem

Přílohy (2)
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