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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Dne 22. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o upřesnění 

odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1.) Uvedení důvodu, proč se Česká republika, spolu s dalšími státy EU nepřipojila 

k nákupu vakcíny VLA2001 od společnosti Valneva, se kterou EK (evropská 

komise) uzavřela dne 10.11.2021 smlouvu na nákup 27 milionu dávek zmíněné 

vakcíny pro rok 2022.  

2.) Zda-li bude v ČR uznáno očkování touto vakcínou provedené v jiném státě EU.  

3.) Pokud se nákup vakcíny zvažuje, žádám o informaci, kdy bude učiněno  

a oficiálně oznámeno rozhodnutí o nákupu.  

4.) Proč se ministerstvo zdravotnictví oficiálně a mediálně nevyjádřilo k této 

konkrétní vakcíně (VLA2001 od společnosti Valneva) a neinformovalo o ní 

veřejnost a kdy to hodlá provést.  

5.) Proč se MZČR nechce účastnit nákupu této vakcíny vyráběné „tradičním“ 

postupem s účinností bezmála 95% (dle dosavadních klinických testů, včetně 

mutace Delta). Tímto bych chtěl poukázat na fakt, že poměrně velké množství 

doposud neočkovaných lidí vyčkává na tento typ vakcíny, ať už ze zdravotních, 

nebo jiných důvodů. Prosím tedy o rychlou a jasnou odpověď. 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

Ad 1  

ČR se nepřipojila na základě rozhodnutí vedení MZ, které je založeno na stanovisku 

Klinické skupiny. Očkovací látka bude dodána až velmi pozdě (květen 2022), navíc 

smlouva s tímto výrobcem byla uzavřena jako poslední. Objemem by pak šlo o relativně 

nejmenší množství dodané vakcíny. 

 

Ad 2 

Ano. 

 

Ad 3 

Ne. 
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Ad 4 

O vakcínách Valneva opakovaně hovořil na tiskových konferencích ministr zdravotnictví 

Adam Vojtěch (naposledy např. 19.11.2021) a i v rozhovorech pro některá média (např. 

Deník N nebo iRozhlas). Nicméně je třeba mít na paměti, že tato vakcína stále není 

schválená k použití v EU institucí EMA, takže nelze zatím poskytnout více verifikovaných 

informací. Okamžitě poté, co budou podrobnější informace k dispozici, tak je obratem 

zveřejníme. 

 

Ad 5 

MZ nakoupilo např. 400 tis. dávek vakcíny Novavax, která bude dodávána pravděpodobně 

v lednu 2022. Očkování několika tisíc osob v květnu 2022 a dále nebylo Klinickou skupinou 

vyhodnoceno jako relevantní. Inaktivovaná vakcína je, pokud jde o nápor na organismus, 

zdaleka nejnáročnější. Vakcína Novavax je vakcínou proteinovou, stejně tak jako vakcína 

Sanofi, která bude též do ČR dodávána. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


