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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 20. 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 poskytnutí následujících informací: 
1) na jakém konkrétním smluvním základě byly do České republiky dovezeny jednotlivé 
vakcíny, jimiž je v současné době prováděno očkování občanů proti nemoci Covid 19. 
Žádám o zaslání plného znění všech jednotlivých smluv a dodatků k nim. 
2) na jakém konkrétním právním základě byla ta která jednotlivá smlouva o pořízení té 
které vakcíny proti nemoci Covid 19 navržena, projednána, a nakonec i uzavřena, kým,  
s jakou konkrétní třetí osobou, na jaké množství, za jakou cenu, s jakou dodací lhůtou  
a konkrétním právním odůvodněním akceptace navrženého smluvního obsahu (tj. žádám 
i o schvalovací či důvodové zprávy ke smlouvám) 
3) jména všech osob, které se podílely na procesu vyjednávání a schvalování obsahu 
jednotlivých smluv o dodávkách vakcín pro použití v České republice anebo které nesou, 
či mohou nést, jakoukoli odpovědnost za proces návrhu, projednání, schvalování a také 
 i konečný obsah podepsaných smluv 
4) jména všech dalších osob, které se na doporučení či na rozhodování o nákupu či  
o jiném pořízení vakcín jakkoli podílely, ať už interně, externě anebo i jako externí poradci 
či členové expertních týmů 
5) zda byla každá jednotlivá smlouva a každý jednotlivý dodatek uzavřen v plném souladu 
se zákonem či zda došlo, či mohlo dojít, k porušení zákona, kterého a jakým způsobem. 
V případě, že Vaše ministerstvo těmito údaji dosud nedisponuje, podávám Vám tímto 
současně i podnět k prošetření všech jednotlivých smluv a dodatků k nim za účelem 
jednoznačného vyloučení jakéhokoli možného porušení zákona při pořizování vakcín. 
6) zda při uzavírání kterékoli jednotlivé smlouvy anebo kteréhokoli jejího jednotlivého 
dodatku došlo, a nebo mohlo dojít, ke střetu zájmů u kterékoli osoby, které se přímo  
a nebo nepřímo podílely na rozhodovací procesu o nákupu vakcín, ať už jako zaměstnanci 
ministerstva, politici nebo externí poradci. V případě, že Vaše ministerstvo takovými údaji 
nedisponuje, podávám Vám tímto současně i podnět k prošetření všech jednotlivých smluv 
a dodatků k nim za účelem jednoznačného vyloučení jakéhokoli možného střetu zájmů při 
pořizování vakcín. 

 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1, 2, 3 a 4 
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.  
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V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se  
k dané smlouvě za dojednaných podmínek připojí, či nikoli.  
 
Jednotlivé návazné objednávky byly podepsány náměstkem pro legislativu a právo – 
jednotlivé objednávky vakcín pro ČR jsou veřejně dostupné v Registru smluv: 
 

• 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   
 
Přistoupení ke smlouvám bylo rozhodnuto na základě rozhodnutí Klinické skupiny MZ, 
resp. Centrálního řídícího týmu a posvěceno ministrem zdravotnictví, který byl seznámen 
s podmínkami ve smlouvě. Smlouva však nebyla vyjednávána na úrovni ČR a s ohledem 
na fakt, že ČR měla zájem o koupi vakcín, bylo nutné ke smlouvě přistoupit. Věcné 
podklady pro rozhodnutí připravoval Národní dispečink očkování. 
 
Vakcíny proti Covid 19, které se v ČR používají jsou schválené Evropskou lékovou 
agenturou – EMA. Jedná se o níže uvedené vakcíny s tím, že povinným subjektem pro 
bližší informace je Státní ústav pro kontrolu léčiv: https://www.sukl.cz/vakciny-proti-covid-
19.  
 
Český zákonodárce rozhodl, že stát na základě zákona 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, nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle 
§ 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, 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 5 
K porušení zákona nedošlo. 
 
 
Ad 6 
Ke střetu zájmů nedošlo. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  


