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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 26. dubna 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 se požádal o zaslání: 
1) zprávy odborné skupiny ministerstva zdravotnictví pro imunoterapeutika, která navrhuje 
obnovení výzkumu a vývoje vakcín v České republice  

2) všech zpráv a doporučení odborné skupiny pro imunoterapeutika od září 2021  
 
K Vašemu požadavku sděluji následující: 
 
Původním cílem záměru bylo zpracovat projekt dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění 

COVID-19 včetně návrhu jeho financování, navázat tak na dlouhou historii vývoje a výroby 

imunoterapeutik v ČR a realizovat pod vedením Ministerstva zdravotnictví ČR projekt 

meziresortní spolupráce zaměřený na vybudování a využití kapacit pro jejich vývoj a 

výrobu, včetně pilotního projektu. 

Koordinace celého projektu měla probíhat pod vedením pracovní skupiny (PS), jejíž 

oficiální ustanovení bylo projednáno a odsouhlaseno poradou vedení v listopadu 2021 - 

Pracovní skupina k problematice výzkumu a vývoje imunoterapeutik a jejíž náplní mělo být 

zajištění dalšího výzkumu a vývoje imunoterapeutik v ČR. Dle jednacího řádu PS měla být 

Pracovní skupina svolávána nejméně jedenkrát ročně. Vzhledem k personální změně  

ve vedení MZ v prosinci 2021 a následnému ukončení působení paní prof. Koziar 

Vašákové ve funkci náměstkyně pro zdravotní péči, která byla současně předsedkyní PS, 

však již ke svolání tohoto poradního orgánu nedošlo. Ministerstvo tak proto nedisponuje 

požadovanými výstupy pracovní skupiny.   

Vzhledem k meziresortnímu přesahu a nutnosti zajištění adekvátního financování měl být 

materiál předložen vládě ČR v termínu do 30.6.2022, nicméně v dubnu 2022 bylo 

ministrem zdravotnictví požádáno o zrušení tohoto vládního úkolu.  

 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 


