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Váš dopis ze dne 14. února 2021

Praha 22. 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 14. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. Funguje ještě k dnešnímu datu (14.2.2021) na Ministerstvu zdravotnictví

tzv. epidemiologická skupina, jejímž vedoucím byl v minulosti p. Roman Chlíbek?

(V seznamu pracovních skupin na webové stránce https://ppo.mzcr.cz/ se mi tuto

skupinu nepodařilo najít, avšak v médiích nejsou dostupné informace o případném

zrušení této skupiny).

2. Pokud tato skupina již nefunguje, z jakého důvodu a k jakému datu byla zrušena?

3. Případně jaký jiný orgán na ministerstvu zdravotnictví převzal úkoly

tzv. epidemiologické skupiny? Kdo patří mezi členy tohoto orgánu?

4. Pokud epidemiologická skupina stále funguje, z jakého důvodu a od jakého data již

není v jejím vedení p. Roman Chlíbek? (Např. v tomto článku:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-v-cesku-cr-britska-mutace-

roman-chlibek_2101171555_pj se píše o p. Romanu Chlíbkovi jako o "bývalém

vedoucím epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví").

5. Dále bych se ráda zeptala na dodávky vakcín od společností Curevac a Johnson and

Johnson. Vím, že tyto vakcíny zatím nebyly schváleny evropským úřadem EMA,

nicméně dle dostupných informací byl již zahájen proces tzv. rolling review. V tomto

článku: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-cervence-ma-dorazit-sedm-milionu-

vakcin-cesko-hleda-i-dalsi-moznosti-140749 jsem nicméně narazila na informaci, že
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firma Curevac pravděpodobně nebude v r. 2021 vakcíny dodávat. Ráda bych se

zeptala na podrobnosti, popř. zdroj tohoto tvrzení? V zahraničních médiích se mi

nepodařilo tuto informaci nalézt.

Taktéž se ptám, zda nějaké zpoždění či odklad dodávek již oznámila firma Johnson

and Johnson? Popřípadě jaké konkrétní? Poradce premiéra p. Roman Prymula totiž

tuto informaci uvedl v pořadu na tn.nova.cz (zdroj: https://tn.nova.cz/clanek/prymula-

v-naprimo-jak-zkrotit-epidemii-covid-19-ptejte-se.html, od cca 20. minuty) Taktéž se

mi nepodařilo informaci ověřit v zahraničních zdrojích,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotazy č. 1) až č. 4)

V odkazu uvedeném níže jsou veřejně přístupné informace k Centrálnímu řídícímu týmu

– epidemiologické skupině (EPI COVID), která je v Ministerstvu zdravotnictví plně

funkční a jejímž předsedou je stále pan prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/153

Ad dotaz č. 5)

Prezentované informace vždy vychází z informací, které výrobce sdílí s Evropskou

komisí. Podle aktuálních informací (k 20.2.2021) je nejoptimističtěji termín dostupnosti

vakcíny CureVac v EU 1. červen t.r.

Ministerstvo zdravotnictví disponuje informacemi o zpoždění dodávek, která by však

podle všeho nemělo být nijak významné. J&J je však omezena svými závazky

na americkém trhu. Dostupnost vakcín v EU se očekává na přelomu dubna a května

(ze zprávy k 20.20.2021).

S pozdravem


