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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 9. května 2022 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 následující informace: 

1. jak je možné, že MZ opět selhalo a šikanovalo tisíce občanů s nařízením, které 
bylo nezákonné  

2. vyjádření, kdo byl nebo bude potrestán za toto nelegální jednání 
3. kolik vakcín a jakého druhu bylo od 1.1.2020 do dnešního dne nakoupeno 
4. kolik a jakých vakcín bylo aplikování od 1.1.2020 dosud 
5. kolik vakcín a jakého druhu bylo od 1.1.2020 až dosud znehodnoceno a vyhozeno 

z důvodu prošlé záruční doby a z důvodu, že byly objednány bez toho, aniž by se 
někdo zabýval tím, že corona vir může také zmutovat a objednané vakcíny 
nebudou účinné. 

 

K Vašemu požadavku sděluji (pozn. informace platné k 9.5.2022): 
 
Ad 1 
MZ nepovažuje svůj postup vedoucí k vydání předmětného opatření obecné povahy, resp. 
jeho vydání jako takové za "selhání", natož za "šikanu občanů", a to už s přihlédnutím  
k mimořádně komplikované právní problematice a bezprecedentní situaci, jež ministerstvo 
k tomuto postupu vedla.  
 
Ad 2 
Dle aktuálních informací nikdo ze zaměstnanců sankcionován nebyl a nebude. Jak Vám 
již bylo sděleno, dle názoru MZ za zrušení některých opatření konkrétní zaměstnanci MZ 
odpovědnost nenesou, pročež ani nebudou sankcionováni.  
 
Ad 3 
Celkem pro roky 2020, 2021, 2022 a 2023 bylo objednáno 48 741 454 dávek. ČR zaplatila 
27 508 060 dávek (z toho většina byla dodána a část darována).  
 
Vakcíny proti onemocnění Covid 19 ČR neobjednávala na jednotlivé roky, ale dle 
jednotlivých smluv: 
• Novavax: 771 675 – všechny vakcíny budou odebrány v roce 2022 
• AstraZeneca: celkem 3 000 000 dávek; 1 811 400 dodáno nebo darováno v roce 

2021; zbytek v r.  2022 
• Janssen: celkem 2 000 000 dávek; 1 240 800 dodáno nebo darováno v roce 2021; 

zbytek v r. 2022 
• Sanofi: celkem 100 000 dávek, vše bude odebráno v r. 2022 
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• Spikevax: celkem 3 897 860 dávek; 2 579 900 dodáno v r. 2021; zbytek v r. 2022 
 
Jediná vakcína, která je definována na roky je Comirnaty:  
• 13 729 950 dávek dodáno v r. 2021, + 1 443 390 dávek z kontraktu na rok 2022 
• r. 2022: 12 986 306 dávek; 
• r. 2023: 10 822 273 dávek. 
 
 
Ad 4 a 5 
Vyočkováno bylo 17 587 063, zničeno bylo 295 433 dávek, uskladněn je zbytek. Vyčíslit 
hodnotu zlikvidovaných vakcín přesně nelze. Ze zasílaných reportů nelze rozpoznat  
o jakou konkrétní šarži šlo. S ohledem na to, že se cena v průběhu času měnila (třeba byť 
jen kurzovým rozdílem), nelze říci přesně. Náklady na ničení jsou zanedbatelné a nejdou 
na vrub Ministerstva zdravotnictví. Doplňuji, že vakcína byla vyvinuta proti původní 
variantě následně známé jako alfa, přičemž se však ukázala velmi vysoká účinnost  
i ve vztahu k zabránění těžkému průběhu a úmrtí způsobených ostatními běžně 
rozšířenými variantami.  
 
Závěrem uvádím, že se důrazně, ve Vašem případě již opětovně, ohrazujeme  
vůči užívání pejorativních, až urážlivých termínů jako "corona mafie". 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


