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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 

 

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

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

9. března 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

1. Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí č. j.: MZDR xxx. Žádáme o informaci, na 

základě jakých doporučení bylo toto rozhodnutí vydáno.  

2. V souvislosti s žádostí pod bodem 1 žádáme o dodání všech dokumentů, které byly 

podkladem pro vydání uvedeného rozhodnutí. 

3. Žádáme o informaci, jakou částku uhradila Česká republika za nákup očkovacích látek 

proti onemocnění covid-19 v roce 2021. 

4. Žádáme o informaci, jakou částku uhradila Česká republika za nákup očkovacích látek 

proti onemocnění covid-19 v období leden – únor 2022. 

5. Žádáme o informaci, kolik dávek očkovacích látek proti onemocnění covid-19 obdržela 

Česká republika v období leden – únor 2022. 

6. Žádáme o informaci, kolik dávek očkovacích látek proti onemocnění covid-19 

zlikvidovala (či nechala zlikvidovat) Česká republika v období leden – únor 2022. 

7. Žádáme o informaci, jakou částku vynaložila Česká republika za likvidaci očkovacích 

látek proti onemocnění covid-19 v období leden – únor 2022. 

8. Žádáme o informaci, jakou částku plánuje Česká republika vynaložit za nákup 

očkovacích látek proti onemocnění covid-19 za následující období: a. březen 2022 b. 

duben 2022 c. květen 2022 d. červen 2022 e. červenec 2022 f. srpen 2022 g. září 2022 

h. říjen 2022 i. listopad 2022 j. prosinec 2022 

9. Žádáme o informaci, jakou celkovou částku má Česká republika zaplatit z dosud 

provedených objednávek (vč. předobjednávek) očkovacích látek proti onemocnění covid-

19 na období let 2022 a 2023.  

10. Žádáme rovněž o informaci, jakou část z této částky (viz bod 9) představují očkovací 

látky proti onemocnění covid-19 určené dětem ve věku 12 až 17 let a kolik očkovacích 

látek Česká republika pro tuto věkovou kategorii dosud objednala (či předobjednala). 

11. Žádáme rovněž o informaci, jakou část z této částky (viz bod 9) představují očkovací 

látky proti onemocnění covid-19 určené dětem ve věku 5 až 11 let a kolik očkovacích 

látek Česká republika pro tuto věkovou kategorii dosud objednala (či předobjednala).  
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12. Žádáme rovněž o informaci, jakou část z této částky (viz bod 9) představují očkovací 

látky proti onemocnění covid-19 určené dětem ve věku 0 až 4 roky a kolik očkovacích 

látek Česká republika pro tuto věkovou kategorii dosud objednala (či předobjednala). 

13. Žádáme o informaci, kdo konkrétně rozhodl o objednávkách (a předobjednávkách), a 

to samostatně pro objednávky uvedené v bodě 9, 10, 11 a 12 výše. Pro upřesnění 

žádáme o informaci, která konkrétní fyzická osoba rozhodla o provedení uvedených 

objednávek a která konkrétní fyzická osoba jednotlivé objednávky podepsala. 

14. Žádáme o informaci, na základě jaké smlouvy či jiného právního jednání byly 

objednávky (a předobjednávky) uvedené pod body 9, 10, 11 a 12 provedeny. 

15. Žádáme o informaci, jaké konkrétní povinnosti z objednávek (a předobjednávek) 

uvedených pod body 9, 10, 11 a 12 pro Českou republiku vyplývají a jaké konkrétní 

dopady České republice vyplývají z právního jednání, na jehož základě byly objednávky 

(předobjednávky) provedeny, hrozí v případě, že by objednávky (či předobjednávky) 

zrušila, případně očkovací látky neodebrala nebo za ně řádně neuhradila sjednanou 

cenu. Informace k tomuto bodu žádosti lze splnit i předložením dokumentace, z níž 

informace vyplývají, a to v nezačerněné podobě.  

16. Žádáme o informaci, jakou celkovou částku k dnešnímu dni nárokují po České 

republice občané ČR jako náhradu újmy za nežádoucí účinky způsobené očkováním 

proti onemocnění covid-19. 

17. Žádáme o informaci, zda osoby, které se podrobily očkování proti onemocnění covid-

19 v období let 2020 – 2021, jsou dle příslušných smluv s výrobci očkovacích látek 

účastníky klinického hodnocení těchto očkovacích látek. 

18. Žádáme o informaci, zda osoby, které se podrobily nebo podrobí očkování proti 

onemocnění covid-19 v roce 2022, jsou (a budou) dle příslušných smluv s výrobci 

očkovacích látek účastníky klinického hodnocení těchto očkovacích látek. 

19. Z návrhu usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského fondu pro 

odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19 ze dne 23. 9. 2021, č. j. B9-

0476/2021 vyplývá, že Evropská agentura pro léčivé přípravky eviduje přibližně jeden 

milion nežádoucích účinků po očkování proti onemocnění covid-19, že závažné 

neurologické účinky se údajně projevily u přibližně 75 000 osob po očkování vakcínou 

Pfizer a že vakcíny proti onemocnění COVID-19 vedly v Evropské unii k úmrtí přibližně 5 

000 osob. Žádáme o informaci, kolik těchto nežádoucích účinků po očkování proti 

onemocnění covid-19, kolik závažných neurologických účinků a kolik úmrtí eviduje k 

dnešnímu dni Česká republika?  

20. Světová zdravotnická organizace oznámila, že připravuje novou mezinárodní úmluvu 

pro boj proti pandemiím. Žádáme o informaci, zda návrh této úmluvy počítá s tím, že by 

právě Světová zdravotnická organizace mohla ukládat státům, které budou účastníkem 

takové úmluvy, povinnosti v souvislosti s bojem proti budoucím pandemiím. 
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21. V souvislosti s žádostí pod bodem 20 žádáme o informaci, jaké stanovisko k návrhu 

této úmluvy zastává Česká republika. V této souvislosti žádáme o poskytnutí všech 

dokumentů, obsahujících informace o pozici České republiky ve vztahu k návrhu této 

úmluvy (zápisy z porad MZ a jejích poradních či dalších orgánů apod.). 

22. Světová zdravotnická organizace oznámila, že uzavřela smlouvu se společností 

Deutsche Telekom s cílem vybudovat celosvětový systém tzv. covidpasů. Žádáme o 

informaci, jaké stanovisko k zavedení takového „covidpasu“ zastává Česká republika. V 

této souvislosti žádáme o poskytnutí všech dokumentů, obsahujících informace o pozici 

České republiky ve vztahu k tomuto projektu „covidpasů“ (zápisy z porad MZ a jejích 

poradních či dalších orgánů apod.). 

23. Evropská unie rozhoduje o zavedení tzv. covidpasů (EU Digital COVID Certificate). 

Žádáme o informaci, jaké stanovisko zastává Česká republika k návrhu, že by se takové 

„covidpasy“ staly povinnými pro všechny občany EU. V této souvislosti žádáme o 

poskytnutí všech dokumentů, obsahujících informace o pozici České republiky ve vztahu 

k tomuto projektu „covidpasů“ (zápisy z porad MZ a jejích poradních či dalších orgánů 

apod.). 

 

Uvádíme následující: 

 

Ad 1 

Odborné doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 12. 1.2022, 

k podání posilovací dávky mRNA vakcíny pro osoby, které dovršily 12 let věku. 

 

Ad 2) 

Ministerstvo zdravotnictví vycházelo ze stanoviska ČVS viz odpověď ad 1), viz příloha. 

V příloze rovněž zasíláme stanovisko (Technický report) ECDC k účinnosti vakcíny proti 

COVID-19 u dospívajících ve věku 12–17 let a prozatímní ohledy na veřejné zdraví 

po podání posilovací dávky. Z předmětného stanoviska je zřejmé, že všechny země 

EU/EHP nyní doporučují očkování proti COVID-19 mladistvým ve věku 12–17 let a z nich 

deset také doporučuje posilovací dávku pro osoby mladší 18 let a dále, že předběžná 

zjištění naznačují zvýšení účinnosti vakcíny proti infekci SARS-CoV-2 u dospívajících, 

kteří dostali přeočkování, ve srovnání s dospívajícími, kteří nedávno dokončili základní 

očkování. 

Pro úplnost informace dodávám, že aktuálně (ke dni 24.2.) evropská léková agentura 

EMA doporučila schválení posilovacích dávek vakcíny Comirnaty u osob od 12 let – více 

viz https://www.sukl.cz/ema-doporucila-schvaleni-posilovacich-davek-vakciny  

 

Ad 3) 

7, 625 miliardy Kč 

https://www.sukl.cz/ema-doporucila-schvaleni-posilovacich-davek-vakciny
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Ad 4) 

Ke dni 19.3.2022 zaplatila Česká republika (dále jen „ČR“) za dodávky dodané v lednu 

a únoru t.r. 1,079 miliardy Kč.  

 

Ad 5) 

3 356 250 dávek na území ČR. 

 

Ad 6) 

ČR vakcíny nelikviduje. Za likvidaci exspirovaných vakcín odpovídá distributor či 

poskytovatel, který vakcíny v daný okamžik fyzicky drží. Takto zlikvidované vakcíny jsou 

hlášeny zpětně. 

 

Ad 7) 

Nic, viz odpověď ad 6) 

 

Ad 8) 

Nelze uvést takto po měsících, protože ČR nezná objemy, které budou doručeny 

v jednotlivých měsících. Navíc aktuálně dochází k přesunu dávek mezi měsíci tak, aby 

došlo k optimalizaci při jejich využití a limitovalo se plýtvání vakcínami. 

Na úhradu dodávek v celém roce 2022 ČR vynaloží cca 7,6 miliardy Kč. Celková částka 

se bude odvíjet od dostupnosti poslední doposud nedodávané vakcíny značky Sanofi. 

 

Ad 9) 

V roce 2022 viz výše, pro rok 2023 jde o částku 5,3 miliardy Kč. 

 

Ad 10) 

Nelze takto určit. V rámci objednaného objemu dávek může ČR vždy s 2, resp. 

3měsíčním předstihem určit, jaký typ vakcíny daného výrobce chce odebrat. 

 

Ad 11) 

Viz odpověď Ad 10) 

 

Ad 12) 

Tato vakcína není dostupná.  

 

Ad 13) 

Fyzické objednávky byly prováděny na základě pokynů daných ministrů zdravotnictví. 

Buď daným ministrem, nebo příslušným náměstkem, dle požadavků smlouvy. 
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Ad 14) 

Na základě smluv, které uzavřela Evropská komise s jednotlivými výrobci. Tedy 

Smlouvy mezi Komisí a BioNTech/Pfizer ze dne 20.listopadu 2020, 17.února 2021 a 

20.května 2021 

Smlouva mezi Komisí a AstraZeneca ze dne 27. srpna 2020 

Smlouva mezi Komisí a Janssen z 21. října 2020 

Smlouvy mezi Komisí a Moderna z 4.prosince 2020 a 1.března 2021 

Smlouva mezi Komisí a Novavax ze dne 4. srpna 2020 

Smlouva mezi Komisí a Sanofi ze dne 18. září 2020 

 

Ad 15) 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá odkazy na jednotlivé objednávky vakcín proti 

onemocnění COVID-19, které byly zveřejněny v Registru smluv. U jednotlivých 

objednávek jsou anonymizovány údaje o cenových ujednáních, jak vyplývá z Rámcové 

kupní smlouvy na vývoj, výrobu, možnosti přednostního nákupu a dodávky vakcíny proti 

COVID-19 pro členské státy EU (Advance Purchase Agreement). Dále byly 

v objednávkách anonymizovány doručovací adresy dodávek vakcín. A anonymizovány 

byly kontaktní údaje osob jednajících za smluvní strany a jejich podpisy v souladu 

s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra 

ČR. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16291195 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16903515 

 

K odpovědi na druhou část otázky týkající se právního jednání, na jehož základě byly 

objednávky (předobjednávky) provedeny, Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že Rámcová 

kupní smlouva na vývoj, výrobu, možnosti přednostního nákupu a dodávky vakcíny proti 

COVID-19 pro členské státy EU (Advance Purchase Agreement), nemůže být poskytnuta 

dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona 106/1999 Sb. 

 

Dle ustanovení § 11 zákona 106/1999 Sb. 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16291195
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16903515
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(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:  

c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou 

unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích 

osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a 

v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností 

vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické 

smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas, 

 

Jedná o informace poskytnuté Evropskou unií, jež nedala k jejím poskytnutí souhlas 

s odkazem na ustanovení článku 4 odst. 1 písm. b), článku 4 odst. 2 a článku 4 odst. 3 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. 

 

Ad 16) 

Ke dni 17.3.2022 nárokují občané ČR po státu jako náhradu újmy za nežádoucí účinky 

způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19 částku ve výši 617 898 584 Kč. 

 

Ad 17) 

V tomto bodě žádost odkládáme dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované 

informace nevztahují k jeho působnosti. S předmětným dotazem se obraťte na Státní 

ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má danou problematiku v kompetenci. 

 

Ad 18) 

Viz Ad 17) 

 

Ad 19) 

Viz Ad 17), 18) 

 

Ad 20) 

Prozatím není k dispozici ani návrh textu takové mezinárodní úmluvy, proto nelze 

žádným způsobem předjímat obsah. 

 

Ad 21) 

Viz odpověď na dotaz Ad 20). Pozice ČR bude formulována v momentě, kdy budou 

známy alespoň obsahové náležitosti dokumentu. 
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Ad 22) 

O záměru vybudovat celosvětový systém tzv. covidpasů není Ministerstvo zdravotnictví 

informováno. 

 

Ad 23) 

Žádný z aktuálně projednávaných návrhů nezavádí jakoukoliv plošnou povinnost 

využívání covidpasů. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 

 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 

 


