
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 14. 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. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 
  
1) VE VĚCI DEZINFORMACÍ OKOLO IDENTIFIKÁTORŮ CERTIFIKÁTŮ - každý Certifikát 
EU COVID-19 (EU Digital COViD Certificate) je vybaven tzv. unikátním identifikátorem 
certifikátu (unique certificate identifier) - vzhledem k množícím se dezinformacím okolo 
toho, co znamenají jednotlivé části tohoto identifikátoru, bych zde požádal Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky jakožto vydavatele certifikátu (certificate issuer)  
o vysvětlení, resp. předložení informace, jaký význam mají jednotlivé segmenty toho 
identifikátoru certifikátů 
o unikátní id. certifikátu je ve formátu: XXX : XXXX : XX : CZ : 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
■ tj. 3 znaky (písmena): 4 znaky (písmena): 2 znaky (čísla): kód země původu vystavitele 
: 32 znaků (písmena a čísla) 
® žádost tedy zní na předložení informace, co představuje: 
1. první segment certifikátu - tj. 3 znaky (písmena) 
2. druhý segment certifikátu - tj. 4 znaky (písmena) 
3. třetí segment certifikátu - tj. 2 znaky (čísla) 
4. pátý segment certifikátu - tj. 32 znaků (písmena a čísla) 
 
2) VE VĚCI NÁKUPU VAKCÍN – žádám o informaci, kolik dávek vakcín designovaných 
proti nemoci COVID-19 nakoupila Česká republika od samého počátku krize COVID-19 
(tj. od r. 2019) a prostřednictvím jakých smluv tak bylo učiněno a kdy tyto smlouvy byly 
podepsány a kdo byl pověřenou osobou tyto smlouvy jménem republiky uzavřít  
 
3) VE VĚCI SJEDNÁVÁNÍ NOVÉ MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V BOJI PROTI PANDEMII - 
v pondělí 29.11. 2021 proběhlo v Ženevě zasedání Světového zdravotnického 
shromáždění, ve kterém bylo důrazně poukázáno na fundamentální slabiny globální 
koordinace v boji proti pandemii - východiskem pro řešení toho problému by mělo být 
vypracování nové právně závazné mezinárodní úmluvy mezi státy, která posílí efektivnější 
řešení současné krize a obdobných krizí nadcházejících — žádám prosím, zdali má 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky k dispozici nějakou formu věcného záměru této 
mezinárodní úmluvy a kdo, popř. jaký útvar (výbor) nebo organizační jednotka v rámci 
Ministerstva zdravotnictví České republiky se zabývá touto agendou, popř. zdali daná 
agenda vyjednávání mezinárodních smluv nespadá pod Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
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Ad 1 
Identifikátor a jeho segmenty jsou dané EU technickým standardem, veřejně dostupným. 
 
Ad 2 
Níže zasíláme odkazy na Registr smluv, kde jsou k dispozici veškeré objednávky za ČR – 
smlouvy 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 k dispozici 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. 
 
Ad 3 
K dotazu sdělujeme, že tzv. „věcný záměr“, tedy obsah případné mezinárodní úmluvy 
definován dosud nebyl.  
Zvláštní zasedání Světového zdravotnického shromáždění schválilo rozhodnutí, kterým se 
zřizuje mezivládní mechanismus, jenž má navrhnout a vyjednat nový nástroj pro prevenci, 
připravenost a reakci postavený na celo-vládním a celospolečenském přístupu  
a spravedlnosti. První jednání mechanismu proběhne nejpozději 1. března 2022 s cílem 
zvolit dva předsedy (jednoho z rozvojové a jednoho z rozvinuté země) a čtyři 
místopředsedy (podle regionů). Nejprve budou vyjednány substantivní prvky nástroje  
a poté bude zahájena příprava pracovního návrhu, který bude podle dosaženého pokroku 
předložen k posouzení mechanismu na jeho druhém zasedání (nejpozději 1. srpna 2022). 
Výstupy své práce předloží mechanismus Světovému zdravotnickému shromáždění  
v roce 2024 a zprávu o pokroku poskytne o rok dříve, tj.  
v roce 2023. Vzhledem k tomu, že lze očekávat komplexní úpravu, budou se vyjednávání 
nástroje věnovat odbory napříč Ministerstvem zdravotnictví.  
 
Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí již probíhá a jedná se o resort, který bude 
během procesu vyjednávání klíčový. Zároveň, pokud by obsah nového nástroje 
přesahoval i do agendy dalších resortů, budou rovněž zapojeny. 
 
 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  

 


