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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 29. července 2021, evidované pod č. j.:, ve věci žádosti o informace:
Žádám tímto o poskytnutí kopie kupních smluv (nebo jiných obdobných smluv) mezi výrobci (či dodavateli, jako prodávající) výše uvedených vakcín, a příslušnou entitou na straně EU (jako kupující), a to zejména té části smluvních ujednání, která řeší otázky odpovědnosti za nežádoucí účinky, poškození zdraví, popřípadě úmrtí očkovaného.
Pro vyloučení pochybností, žádám o poskytnutí všech relevantních informací umožňujících meritorně posoudit, zda a v jakém rozsahu nesou výrobci (dodavatelé) vakcín smluvní odpovědnost za nežádoucí účinky, poškození zdraví či úmrtí očkovaného, nebo zda se takové odpovědnosti zříkají.
Dále žádám o sdělení, zda MZČR, SÚKL nebo pověřená třetí strana (specializovaná laboratoř) provádí rozbory jednotlivých dodávek (tzn. jednotlivých šarží) a může tedy garantovat, že složení vakcíny skutečně odpovídá složení uvedenému v příbalovém letáku, a zejména neobsahuje žádné další komponenty, v příbalovém letáku neuvedené. Kdo nese smluvní odpovědnost za případné odchylky, spočívající např. v obsahu cizorodých látek?, Vám sdělujeme následující:

Ad 1)
Jednotlivé objednávky vakcín pro ČR jsou veřejně dostupné v Registru smluv, viz: 
	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86

	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=wgu86" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=wgu86
	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86
	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86
	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=wgu86" https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=wgu86


Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že smlouvy jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí a daným výrobcem. Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo souhlas s tím, aby jménem Ministerstva zdravotnictví vyjednávala Evropská komise v dopise tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se k dané smlouvě za dojednaných podmínek připojí, či nikoli. Jednotlivé objednávky byly podepsány náměstkem pro legislativu a právo.

Ad 2)
Zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 2, že stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem proti onemocnění Covid-19, újmu způsobenou očkováním tímto léčivým přípravkem, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.

Ad 3)
Vakcíny jsou propouštěny před použitím laboratořemi ze sítě OMCL (Official Medicines Control Laboratories) v rámci EU (pozn. pro žádnou z dosud registrovaných vakcín proti COVID-19 nezajištuje propouštění SÚKL, ale jsou propouštěny jinými laboratořemi ze sítě OMCL v EU). Vakcína, která by vykazovala odchylky od údajů uvedených v registrační dokumentaci, by nebyla laboratoří propuštěna, tudíž by nemohla být uvedena na trh v EU.


S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno


