
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Area ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 31. ledna 2021

Praha 8. února 2021

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 31. ledna 2021, evidované pod č. j.: ve

věci dotazů:

1) Kolik je celkem objednáno vakcín proti Covid-19 od firmy Moderna?

2) Bylo v lednu dodáno všech 20 000 dávek vakcín proti Covid-19 od firmy Moderna, se

kterými se počítá v dodatku k očkovací strategii ze dne 13. ledna 2021?

3) Firma Moderna hlásila na únor omezení dodávek vakcín proti Covid-19 do Itálie a

Polska. Dodatek k očkovací strategii ze dne 13. ledna 2021 počítá se 115 000

dávkami v únoru a 105 000 dávkami v březnu. Máte pro ČR ohlášeny od firmy

Moderna nějaké změny dodávek vakcíny na únor a březen?

4) Ohlásili na únor další výrobci vakcín proti Covid-19 nějaké změny dodávek (oproti

plánu dodávek, které jsou v dodatku k očkovací strategii ze dne 13. ledna 2021)? V

případě, že ano, jaké jsou tyto změny?

5) Německo již avizovalo objednávky vakcín proti Covid-19 na rok 2022. Objednali jste

již nějaké vakcíny na rok 2022?,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1

Ministerstvo zdravotnictví objednalo 1,9 mil. dávek (max množství v rámci rozdělovaného

mezi státy) a následně další objednávku na 2 mil. dávek.
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Ad dotaz č. 2

V lednu 2021 bylo dodáno 20 400 dávek.

Ad dotaz č. 3

První dodávka v únoru byla zkrácena z 28 400 na 24 000 dávek. Další konkrétní

informace (nad rámec těch veřejně dostupných) nemáme k dispozici.

Ad dotaz č. 4

Ano, Pfizer přislíbil mírné navýšení dodávek na konec února a v březnu. Konkrétní čísla

však stále nemáme k dispozici. Pokud jde o dodávky AstraZeneca, neformálně bylo

oznámeno snížení dodávek především pro březen 2021, opět však nemáme k dispozici

přesná čísla.

Ad dotaz č. 5

ČR přistoupila ke všem smlouvám, které byly na úrovni EU sjednány, a tedy ke všem

smlouvám, které má uzavřeno i Německo. Jakkoliv je hlavním cílem vyjednávaní Komise

s výrobci co nejrychlejší dodání, je faktem, že některé očkovací látky budou dodávány

průběžně až do roku 2022.

S pozdravem


