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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 10. 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 požádala o následující informace: 
1. Kdy a kde bude k dispozici v České republice vakcina na Covid19 od firmy Valneva VLA 
2001, která je připravena klasickým způsobem inaktivovaného viru. Vzhledem k Vyhlášce 
č. 466/2021 z 10.12.2021 o povinném očkování proti Covidu 19 se chci touto vakcinou 
naočkovat, ke stávajícím vakcinám, které jsou v současné době na seznamu používaných 
vakcín na Covid 19 v ČR nemám důvěru, tedy se jimy odmítám očkovat   
2. Proč, když Ministerstvo zdravotnictví je, mimo jiné, podle ustanovení par. 10 odst. 1 
zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby a ochranu 
veřejného zdraví, nezajistí pro zájemce i alternativní vakcíny, pokud jsou schváleny např. 
orgány EU a jinými schvalovacími procesy a podle dostupných informací vakcína VLA 
2001 podmínky splňuje s dobrými výsledky a zájem o vakcinu mezi občany je.  
3. V případě, že v České republice nebude možno se vakcinou VLA 2001 očkovat, chtěla 
bych vědět, zda bych se mohla očkovat v jiném státě EU, který tuto vakcinu používá i za 
cenu úhrady nákladů vlastními prostředky. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 a ad 2 
ČR se nepřipojila k nákupu předmětné vakcíny, a to na základě rozhodnutí vedení MZ, 
které je založeno na stanovisku Klinické skupiny. Očkovací látka bude dodána až velmi 
pozdě (květen 2022), navíc smlouva s tímto výrobcem byla uzavřena jako poslední. 
Objemem by pak šlo o relativně nejmenší množství dodané vakcíny. 
 
Je nám líto, že aktuálně používané vakcíny v ČR, nemají Vaši důvěru. Jedná se však  
o vakcíny, které jsou schválenými vakcínami EMA – viz např. informace zde: Informace 
o dostupných vakcínách · Covid Portál (gov.cz). 
 
Ad 3 
MZ není povinným subjektem pro takovouto informaci, nutno však v tomto kontextu 
podotknout, že pro potřeby mimořádných opatření, která povolují výjimky 
z protiepidemických opatření pro plně očkované se: 
 
léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látkou proti covid-19, kterému byla udělena 
registrace podle nařízení č. 726/2004, myslí: 

• očkovací látka Vaxzevria (dříve AstraZeneca) 
• očkovací látka Spikevax (dříve Moderna) 
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• očkovací látka Comirnaty (výrobce Pfizer / BioNTech) 
• očkovací látka Janssen (výrobce Janssen Pharmaceutical) 

léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku výše 
uvedeného, schválenou Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, myslí 

• očkovací látka Covishield 

Bližší informace např. zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/ . 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
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