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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 4. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN. 

 
Předmětným podáním jste uvedl následující: „Četl jsem pravděpodobně hoax, můžete mi 
nepravdivou informaci, které jsem byl příjemcem, vyvrátit? Přeposílám "Hoax, tedy 
"nepravdivou informaci": 

▪ Státy – nákupčí se zavazují, že nepoužijí jiný konkurenční produkt, jako například léky nebo 
jiné léčebné metody proti Covid-19 

▪ Za platby vakcín (miliardy EUR) ručí státy svým majetkem: státními nemovitostmi, pozemky, 
podniky, dluhopisy… 

▪ Utajení podrobného obsahu smluv minimálně po dobu 10 let“ 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 
Předmětem žádostí dle z.č. 106/1999 není vyvracení či potvrzování informací. Nicméně, 
s ohledem na Váš dotaz uvádíme následující: 

 
Smlouvy ve věci vakcín proti onemocnění COVID 19 jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí 
a daným výrobcem. Ministerstvo zdravotnictví, resp. Česká republika vyjádřila souhlas 

s tím, aby jejím jménem vyjednávala Evropská komise, a to dopisem tehdejšího ministra 
zdravotnictví.  
 

V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se  
k dané smlouvě za dojednaných podmínek připojí, či nikoli. Jednotlivé objednávky pro ČR 
pak byly podepsány náměstkem pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví, tyto jsou 
veřejně k dispozici v Registru smluv zde: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86  
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16291195?backlink=wgu86  
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=37qle  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16903515?backlink=utrkb  
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86 

 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86    

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=zc60x   
 
 
Nad rámec výše uvedeného je na místě konstatovat, že pokud jde o Vámi prezentované 

teze týkající se údajného "závazku nepoužití jiného konkurenčního produktu", údajného 
"ručení státním majetkem", či údajného "utajení obsahu smluv na řadu let", jde ve všech 
bodech o zcela nepravdivá, nesmyslná a v konečném důsledku nebezpečná tvrzení. 
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S pozdravem 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


