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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. 
 
Předmětným podáním jste požádal o (cituji) poskytnutí informací týkající se 
smlouvy/objednávky „Ministerstvo zdravotnictví - objednávka dodávky vakcín proti 
COVID-19“ uzavřené mezi ČR – Ministerstvem zdravotnictví a společnostmi Pfizer Inc. A 
BioNTech Manufacturing GmbH, která byla uzavřena dne 8.12.2020 a zveřejněna dne 
22.12.2020 v registru smluv pod ID 13960675; konkrétně se žádost specificky týká 
dokumentu publikovaného od názvem „isrs 1504-20.pdf“ dostupného pod odkazem 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/19107903/isrs%201504-20.pdf?backlink=9iprq: 
1) Prosím o zaslání zakrytých informací dokumentu na straně 2, bod 2, písmena a. a b. 
2) Pokud není možné poskytnout úplné znění z důvodu zachování obchodního tajemství, 
prosím zaslání znění zakrytých informací v upravené podobě tak, aby byly zakryty pouze 
konkrétní hodnoty, které mohou tvořit obchodní tajemství. 
3) V případě, že není možné poskytnout výše uvedené, žádám o zaslání shrnutí a popisu 
povahy informací skrytých v textu a o zaslání zdůvodnění, proč nemohou být sděleny. 
 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Dokumenty byly v registru smluv zveřejněny s ohledem na níže uvedené důvody 
začerněné (anonymizované) co do v nich uvedených osobních údajů a výše z nich 
plynoucích finančních plnění, doručovacích adres a souvisejících informací.  
 
Pokud jde o jednotlivé začerněné osobní údaje (jména, příjmení, podpisy, e-mailová 
spojení fyzických osob apod.), lze konstatovat následující: Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) se 
osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení je zpracování 
osobních údajů (a v souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení tudíž i jakékoli jejich zpřístupnění) 
zákonné, pouze pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
pro jeden či více konkrétních účelů. 
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Pokud jde o výši finančního plnění a související informace plynoucí z předmětných smluv, 
tedy skutečnosti v registru smluv rovněž začerněné, lze uvést, že dle 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 cíle shora uvedeného nařízení, pročež je takový postup nepřípustný. 
 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlevu v odpovědi, které je způsobeno enormním 
počtem vyřizovaných žádostí. Děkuji za Vaše pochopení. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 


