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Váš dopis ze dne 30. ledna 2021

Praha 10. 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 30. ledna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci opožďování a výpadkům v dodávkách a pro spotřebitele z rizikových

skupin je včasná vakcinace životně důležitá, žádám Vás o poskytnutí:

1) Kopií Objednávek vakcín pro Českou republiku (Order Forms), případně dalších

smluv s Výrobci nebo jiných právních dokumentů, které se vztahují k rozsahu a

podmínkám dodávek vakcín jednotlivých Výrobců.

2) Informace, která osoba podepsala jednotlivé smluvní dokumenty za Českou

republiku, a uvedení instituce či organizační složky, která za smlouvy a objednávky

na dodávku vakcín odpovídá

3) Informace, jaké sankce, penále či nástroje pro včasné vynucení sjednaných dodávek

smlouva obsahuje, a o tom, jaké konkrétní právní kroky již podnikla Česká republika

vůči jednotlivým Výrobcům k uplatnění smlouvy nebo zamezení zpožďování

dodávek,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Jednotlivé objednávky vakcín pro ČR jsou veřejně dostupné v Registru smluv, viz:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=b7gd4
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=zxb07

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=p9f1s

Ad dotaz č. 2)

Smlouvy jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí a vždy daným výrobcem. Ministerstvo

zdravotnictví vyjádřilo souhlas s tím, aby jménem Ministerstva zdravotnictví vyjednávala

Evropská komise v dopise tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se

k dané smlouvě za dojednaných podmínek připojí, či ne. Jednotlivé objednávky byly

podepsány náměstkem pro legislativu a právo.

Ad dotaz č. 3)

Tato ujednání jsou součástí smluv, které nelze poskytnout z důvodu nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu

veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, a že

jedinou smlouvu, kterou poskytnout lze, je ta, kterou se souhlasem AstraZeneca

zveřejnila Evropská komise a je zveřejněna zde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_302.

S pozdravem


