
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3077 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 17. února 2021

V Praze dne 23. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 13.

ledna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požadoval

následující informace:

1. Kolik očkovacích dávek proti onemocnění Sars-Cov-2 ("covid 19"), od kterých

společností a za jakou cenu a kdy Česká republika (případně jednotlivé složky,

např. ministerstvo zdravotnictví) objednala, a to jak přímo, tak v rámci

mechanismů Evropské unie

2. Ke kterému dni měly být jednotlivé objednávky (včetně počtů kusů) dodány

3. Kolik, kterých vakcín bylo k současnému dni skutečně dodáno

4. Kolik vakcín bylo k současnému dni rozděleno do očkovacích center

v jednotlivých krajích a dle jakého klíče

5. Kolik osob bylo k současnému dni vakcínou (bez ohledu na výrobce)

naočkováno;

Vám sděluji následující:

Ad1

Jednotlivé závazné objednávky jsou veřejně přístupné v registru smluv.

Ad 2

Vakcíny jsou dodávány postupně tak, jak jsou vyráběny. Počet kusů je často znám až

několik dní před dodávkou. Není možné stanovit přesné dny dodávek, ani jejich objemy.

Řada vakcín navíc ještě nebyla úspěšně uvedena na trh.
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Ad 3

Ke dni 20.2. bylo dodáno: 582 660 dávek vakcíny Pfizer, 44 000 dávek Moderna

a 76 800 AstraZeneca.

Ad 4

Veškeré dodané množství je ihned rozdělováno do krajů. Vakcíny jsou rozdělovány

podle % populace 65+ daného kraje z % dané populace v ČR. Současně je brán ohled

na nutnost dostatečného množství dávek pro očkování druhou dávkou, epidemické

situaci v daném kraji apod.

Ad 5

Ke dni 20.2. bylo vyočkováno 542 779 dávek.

Nad rámec uvádím, že pravidelně aktualizované informace týkající se očkování covid 19

jsou k dispozici zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr a dále MZ

pravidelně informuje tiskovými zprávami vizte např. zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-

centrum-mz/denni-prehled-dat-k-ockovani-proti-covid-19-k-22-2-2021/

S pozdravem


