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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 19. 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, s prodlouženou lhůtou č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o: 
1. Kopie smluvních ujednání, kterými byl dohodnut měsíční závazek Ministerstva 
zdravotnictví ve výši cca. 900 mil. Kč. Pokud je smluvní ujednání uzavřeno v cizím jazyce, 
zároveň žádáme o kopii úředního překladu do češtiny. 
2. Kopii odůvodnění, které vedlo k uzavření smluvního ujednání dle bodu č. 1 této žádosti. 
3. Kopie účetních předpisů (faktur) na základě kterých byly od prosince 2020 do listopadu 
2021 provedeny úhrady dle bodu č. 1 této žádosti.  
4. Sdělení, na jaké období je uzavřeno smluvní ujednání dle bodu č. 1 této žádosti.  
5. Sdělení, jaké je předpokládáno Ministerstvem zdravotnictví orientační finanční plnění 
za dodávky dle bodu č.1 za období dle bodu č. 4. 
Výše uvedené je požadováno v kontextu výroku tehdejšího ministra zdravotnictví:  
Česká republika má objednané vakcíny pro další období. Budou ty vakcíny docházet  
v následujících měsících. Finanční závazky v tomto směru jsou zhruba 900 milionů korun 
měsíčně, faktury se splatností 30 dní, a musím říci, že výrobci jsou v tomto velmi striktní, 
to znamená, jakékoli zpoždění v platbě za vakcíny, které dochází do České republiky, by 
mohlo mít docela fatální dopady, že by skutečně výrobci třeba vakcíny dodávali se 
zpožděním, což vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, kdy skutečně potřebujeme 
naočkovat každého, ať již pokud jde o primovakcinace, nebo o posilující dávky, tak by 
mohlo působit v té organizaci a logistice celého systému zásadní problémy. To je skutečně 
něco, co je nutné vnímat v kontextu výdajů, které nás čekají v příštím roce. Ministerstvo 
zdravotnictví získalo v rámci státního rozpočtu, který byl navržen, celkově 23 miliard korun, 
které jdou skutečně na rezort zdravotnictví jako takový, a z tohoto právě velká část jsou 
peníze určené na nákup vakcín. Takže tady jenom bych poprosil, aby skutečně nedošlo  
k tomu, že bude třeba zpoždění v platbách za vakcíny, kdy skutečně ty faktury mají 
splatnost 30 dní a splatnost je velmi, velmi striktní.“ 
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Ad 1 
Jediné smluvní ujednání jsou smlouvy mezi výrobcem a EU, resp. návazné objednávky. 
Objem financí, který bývalý pan ministr zmínil, vycházel z odhadů pro potřeby výpočtu 
požadavků MZ na čerpání rozpočtu v době rozpočtového provizoria. Je to odhad vytvořený 
na základě předpokládaných dodávek vakcín do ČR v měsíci lednu, resp. konci prosince 
a lednu. Tyto objemy se mění v čase a odvíjí se od výrobních kapacit výrobce.  
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Ad 2 
Není zřejmé, na co se tážete. Objednávky vakcín vznikly na základě smluv mezi výrobcem 
a Komisí. Pokud by si ČR vakcíny neobjednala, žádné by neměla. Objednávky jednotlivých 
vakcín jsou veřejně dostupné v Registru smluv. 
 
Ad 3 
Faktury jsou měsíčně zveřejňovány na webu MZ: Faktury – Ministerstvo zdravotnictví 
(mzcr.cz).  
 
Ad 4 
Není zřejmé, na co se tážete. Nejedná se o nějakou konkrétní objednávku za tento objem, 
ale odhad dodávek v daném časovém intervalu, které bude MZ muset zaplatit. 
 
Ad 5 
MZ uhradí veškeré faktury za dodané zboží. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
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