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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 7. března 2022 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. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1) Ve své odpovědi z února t. r. jste mě informovali, že bude ČR muset letos odebrat 
16,2 milionů dávek vakcín z čehož 4 miliony ČR daruje, odpověď, na kterou 
odkazuji je vedena pod č. j.: xxx. Rád bych požádal  
o doplnění, kolik dávek již z tohoto objemu bylo dodáno a zda nejdou objednávky 
např. stornovat? Proč bylo objednáno tolik dávek? Když vir SARS-CoV-2 neustále 
mutuje a vakcíny jsou proti původní variantě, nebo je tomu v případě těchto nově 
objednaných vakcín jinak? Kdo je zodpovědný za takto vysoký počet objednaných 
dávek? Jaká bude expirace takto zakoupených dávek vakcín? Poslední otázka se 
týká, jakou částku vynaloží MZ ČR za nákup 16,2 milionů dávek?  

2) V současné době probíhá konflikt na Ukrajině, dle platných podmínek pro vstup do 
ČR, které uvádí na svých stránkách MZ ČR, a i Ministerstvo zahraničí, platí pro 
návrat či vstup z Ukrajiny do ČR prokázání se negativním PCR testem či ukončené 
očkování. Je toto kontrolováno? Pokud ne, z jakého důvodu? Chápu, že probíhá 
válečný konflikt, nicméně primární by měla být ochrana zdraví a životů občanů ČR. 
Pandemie nebyla stále ukončená a podmínky pro vstup do ČR z rizikových oblastí 
jsou stále v platnosti, proto pokládám tuto otázku.  

3) Dle zákona by mělo mít MZ ČR přehled od zdravotních pojišťoven o počtu 
očkovaných proti sezónní chřipce. Můžete poskytnout přehled naočkovaných za 
rok 2019, 2020 a 2021?  

4) Kolik občanů ČR má schválenou kontraindikaci proti očkování proti covid-19? Jde 
mi pouze o uvedení počtu osob, kterým byla schválena kontraindikace. Prosím  
o sdělení, kolik z těchto osob je v rizikové věkové skupině 65 +.  Vím, že jste letos 
na podobnou otázku odpovídali, bohužel v archivu odpovědí chyběla příloha.  

5) Disponuje MZ ČR informací, kolik praktických lékařů je zapojeno do procesu 
očkování proti covid-19?  

K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ad 1 
Ke dni 17.3.2022 bylo dodáno 4 604 790 dávek vakcín Comirnaty a Spikevax. Objednávky 
stornovat nelze, smlouvy, které uzavřela Evropská komise jménem členských států 
s výrobci, toto neumožňují. Objednávky jsou nicméně nastaveny tak, že neobjednáváme 
pouze „původní“ typ vakcíny, ale v okamžiku, kdy bude dostupná nová verze, dostaneme 
v rámci stávajících smluv nový typ vakcín. Dodávky, které přichází do ČR, resp. jsou 
darovány v roce 2022, jsou stále v rámci objednávek, které byly uzavřeny na konci roku 
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2020, resp. v lednu/únoru 2021, tj. v době, kdy bylo v podstatě nemožné odhadovat 
potřeby vakcín, stejně tak jako to, zda vůbec bude vakcína úspěšně vyvinuta. Dodávky 
vakcíny Comirnaty pro roky 2022 a 2023 byly nasmlouvány v roce 2021 s tím, že právě 
tato smlouva garantuje dodávky nově vyvinutých typů vakcín.  Pokud jde o náklady – stále 
platí, že cenu za dávku nelze zveřejnit, lze však uvést, že celkové náklady za dodávky pro 
rok 2022, jejichž část byla dodána již v roce 2021 bude cca 7,3 miliardy Kč (v závislosti na 
kurzu CZK vs. EUR). 
 
Ad 2 
V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena 
ochranným opatřením vydaným 24. 2. 2022: Ochranné opatření – výjimka pro vstup na 
území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu, 
s účinností od 25. 2. 2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 
 

Ad 3 
Ministerstvo zdravotnictví Vámi požadovanými údaji nedisponuje, resp. nemá je objektivně 
zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona  
č. 106/1999 Sb. Tento typ dat Ministerstvo zdravotnictví neshromažďuje a žádný právní 
předpis jej k opačnému jednání neopravňuje, natož aby mu takový postup ukládal. 
Očkování proti sezónní chřipce není povinné. Nad rámec výše uvedeného Vám 
doporučujeme se obrátit na zdravotní pojišťovny. 
 
Ad 4 
MZ disponuje pouze souhrnným přehledem, ve formátu věková kategorie, pohlaví, počet 
osob, u nichž je vakcinace dle názoru příslušných ošetřujících lékařů kontraindikována 
(tedy nedisponuje jakousi "schválenou" kontraindikací, když tato schvalována není, tudíž 
nedisponuje ani důvody takovéto "schválené" kontraindikace"). Tento seznam přikládáme 
v příloze. 
 

Ad 5 
Ano. Počet zapojených VPL se v průběhu očkovací kampaně lišil. Od stovek, přes téměř 
2 tisíce zapojených praktických lékařů. Aktuálně jsou počty opět minimální. 
Upozorňujeme, v případě, že byste měl zájem o detailní informace, bylo by vhodné 
specifikovat konkrétní období, lze však předpokládat, že by MZ bylo nuceno přistoupit  
ke kalkulaci úhrady za poskytnutí informací.  

         
S pozdravem  
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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