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Váš dopis ze dne 26. března 2021,

respektive 8. dubna 2021

Praha 5. května 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

26. března 2021, evidovanou pod č.j. doplněnou dne

8. dubna 2021, ve věci přípravy na podzimní sezonu epidemie COVID-19 v ČR:

A/

Jakým způsobem má vláda ČR resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR naplánováno

monitorování délky trvání imunity získané stávajícími vakcínami proti COVID-19

a jakým způsobem je zajištěna kapacita dodávek vakcín pro případ, že by bylo

třeba provádět již letos přeočkování?

B/

Jaké kroky podniká vláda ČR resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR pro zlepšení

monitorování mutací viru SARS-CoV-2 v ČR a jaké kroky podniká pro případné

zajištění vlastní produkční a výzkumné kapacity vakcín zaměřených přímo

na potenciální varianty v ČR původní?

C/

• S kterými farmaceutickými firmami již vláda ČR nebo Ministerstvo

zdravotnictví ČR zahájilo jednání o dodávkách a předobjednávkách v současnosti

vyvíjených nových vakcín modifikovaných pro větší účinnost proti novým mutacím

viru SARS-CoV-2?

• Bude na podzim v ČR těchto nových vakcín, v případě že budou

na trhu, dostatek? Nehrozí, že budeme opět pouze pasivně vyčkávat na dodávky

dojednané v rámci EU, zatímco v šikovnějších zemích jako je Izrael, Velká Británie,

Malta, Chile, UAE, Srbsko, Maďarsko nebo USA budou již dávno očkovat?

D/

Jaké kroky podniká vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR

k získání/předobjednání v současnosti vyvíjených vakcín proto COVID-19

zaměřených na slizniční imunitu? Je zajištěno a pracuje se na tom, že pokud

na trhu budou, bude jich na podzim dost i v ČR?;

Vám sděluji následující:
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Ad A)

Monitorování délky trvání imunity po očkováni probíhá v rámci randomizovaných klinických

studii, které jsou součástí registračních studii jednotlivých vakcín. Očkované osoby

v těchto studiích jsou dlouhodobě monitorovány po dobu delší jak 1 rok a výsledky budou

postupně publikovány. Tyto výsledky a publikace pravidelně sledujeme a jakmile budou

dostupné, bude možné získat odpověď na potřebu přeočkování. Zatím tato potřeba nebyla

nikde na světě stanovena. Dlouhodobé sledování délky ochrany je možné pouze

na základě kvalitních studií podle přesně definovaných protokolů hodnocení. Toto

zaručuje sledování v rámci běžících světových studii, kde budou výsledky nejrychleji

získány a budou použitelné také pro podmínky ČR.

V ČR probíhají studie sledující dynamiku tvorby protilátek po očkování jak v gesci

některých přímo řízených institucí (např. SZU), nebo ve spolupráci s ECDC (FN Brno), tak

i v jiných zdravotnických zařízeních (studie koordinovaná RECETOX - výzkumným

centrem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

Smlouvy, ke kterým MZ přistoupilo v rámci společného vyjednávání členských států EU,

znamenají, že ČR budou dodávány očkovací látky i ve druhé polovině roku 2021 (přes 12

mil. dávek) i v první polovině 2022 (prozatím téměř 2 mil. dávek). Nicméně EU již zahajuje

kroky na zajištění dostatku vakcín i pro rok 2022 a budoucí roky, jelikož si je vědoma

možné nutnosti přeočkování. Zástupci MZ se těchto vyjednávání účastní s tím, že cesta

v rámci EU je tím nejlepším způsobem zajištění vakcín.

Ad B)

Vlastní produkční kapacity –ČR je zapojena do iniciativy EU na posílení soběstačnosti EU

v otázce výroby léčiv (včetně vakcín) – toto je v gesci MPO.

Ad C)

MZ napřímo nejedná. Jediný způsob, jak zajistit dodávky vakcín je společným postupem

v rámci EU. Samostatný trh ČR není pro výrobce lukrativním v okamžiku, kdy poptávka

vysoce převyšuje nabídku. Dále viz odpovědi výše.

Ad D)

Informací o slizničních vakcínách je zatím publikováno poměrně málo, zatím žádná nebyla

předložena k posouzení na EMA a nelze proto odhadnout, zda a kdy bude takováto

vakcína zaregistrována. Obecný přístup všech členských států EU je ve spolupráci

s Evropskou komisí připravovat smlouvy s více potenciálními výrobci covid-19 vakcín,

proto jakmile padne rozhodnutí a doporučení Evropské komise k těmto vakcínám, zajisté

bude v zájmu ČR se k tomuto zájmu také připojit.

S pozdravem


