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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

21. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx, které byla prodloužena lhůta pro odpověď a 

prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy: 

Jmenovitě kdo a za jakých okolností schválil užití vakcíny proti Covid-19 od firmy 
Pfizer/BioNTech pro děti od 5ti let.  
 
Dále žádám o informaci, podle které dokumentace, respektive podle které studie bylo o 
tomto rozhodnuto.  
 
Také bych dle zákona o přístupu k informacím poprosil o celé znění smlouvy mezi 
státem a firmou Pfizer a to včetně začerněných částí ze stran 2, 3, 4, 5, 6 a 7, konkrétně 
na straně 2 v odstavci 2. body A a B, popřípadě informaci, proč jsou některé části 
smlouvy začerněné a co před občany České Republiky tajíte. 
 
uvádíme následující: 
 
K výše uvedeným dotazům si Vás dovolujeme odkázat na webové stránky Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMA). 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-
threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-
vaccines-development-evaluation-approval-monitoring 
 
k Vašemu poslednímu dotazu uvádím citaci čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise: „Pokud členský stát obdrží žádost o dokument 
v jeho držení, který pochází od orgánu, konzultuje daný orgán, aby přijal rozhodnutí, 
které neohrozí dosažení cílů tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo 
nemá být zveřejněn.“ Ministerstvo ve smyslu čl. 5 předmětného nařízení kontaktovalo 
příslušné orgány EU, přičemž mu v reakci na to bylo sděleno, aby ke zveřejnění shora 
uvedených pasáží těchto dokumentů nedošlo (potažmo aby nedošlo k jejich ventilaci 
např. na základě právních předpisů upravujících poskytování informací). Z toho plyne,  
že by poskytnutím takové informace dle právního názoru příslušných orgánů EU došlo k 
ohrožení cílů shora uvedeného nařízení. Uvedené Vám proto být poskytnuto nemůže 
 
S pozdravem 
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