
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 8. září 2022, evidované pod č. j.: xxx (s prodlouženou lhůtou 
přípisem č.j. xxx), kterou jste požádal o zodpovězení dotazů v souvislosti s vystoupením 
ministra zdravotnictví v pořadu ČT 24 / 
https://www.facebook.com/watch?v=448996200599130//, konkrétně pak: 

1. Jakým způsobem byl vybrán dodavatel?  
2. Jaké byly důvody nezbytnosti nákupu vakcíny?  
3. Jakým způsobem byla zdůvodněna hospodárnost z pohledu ceny?  
4. V jakém rozsahu byly stanoveny podmínky zadání?  
5. Kupní smlouva byla opět sepsána na neschválenou směs?  
6. Je “dobré řešení“ podle vyjádřeni ministra Válka to, že dostaneme poslední typ 
vakcíny bez ohledu na to, jak je postavena smlouva bez ohledu na to, co je 
objednáno?  
7. Které podmínky uvedené ve smlouvě byly dodrženy?  
8. Bude s vakcínami dodáno i jejich složení?; 

 
uvádím: 
 
Ad dotaz 1 
Pokud je vztaženo k Vámi uvedenému vystoupení ministra zdravotnictví, dovolujeme si 
upřesnit, že nejde o žádného nového výrobce. ČR neuzavírá žádné nové smlouvy, ani 
objednávky. Pouze využívá možnosti, kterou stávající smlouvy poskytují, tj. objednat si 
upravené verze očkovacích látek v rámci existujících smluv a nasmlouvaných objemů 
vakcín.  
 
Ad dotaz 2 
Viz výše, pokud jde o reakci na video v dotazu. Obecně lze říci, že nezbytnost nákupu 
vakcíny vychází z potřeby ochrany veřejného zdraví, jelikož očkování poskytuje velmi 
vysokou ochranu před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. 
Očkováním tak dochází i k ochraně celého zdravotního systému, kdy předcházíme riziku 
přetížení systému jako celku. 
 
 
Ad dotaz 3  
Viz výše. Je nutné zdůraznit, že MZ neuzavírá žádné nové smlouvy a objednávky. Dochází 
pouze k čerpání stávajících, již roky uzavřených smluv. Nedochází k navyšování počtu 
odebíraných vakcín a nedošlo ani k navýšení ceny za dávku.  
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Obecně je pro MZ, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, právě ochrana veřejného 
zdraví stěžejní. MZ považuje své rozhodnutí nejen za souladné s ohledem na svoje 
preventivní působení na poli ochrany veřejného zdraví, ale i za hospodárné, neboť 
vakcinace předmětnými vakcínami může výrazně snížit šanci na nesrovnatelně dražší 
následky v podobě úmrtí řady občanů, jejich hospitalizace, finančně náročné léčby  
a přetížení nemocnic.  
 
 
Ad dotaz 4 
Viz výše, nejsou uzavírány žádné nové smlouvy. Jde o odebírání očkovacích látek v rámci 
smluv stávajících, které byly uzavřeny na celounijní úrovni, za podmínek stanovených 
Evropskou komisí a odsouhlasených všemi členskými státy. 
 
 
Ad dotaz 5 
Viz výše, existující smlouvy umožňují členským státům objednat dodávky všech 
existujících a řádně schválených typů vakcín od daného výrobce. ČR tak již v létě vyjádřila 
zájem o dodání očkovacích látek pro mutace viru BA.1, resp. BA.4/5 s tím, že pokud budou 
tyto vakcíny registrovány EMA, budou jejich dodávky zahájeny. Zásadní podmínkou všech 
smluv je, že na trh nejsou dodávány jakékoliv neschválené verze očkovacích látek. Nikdy 
a za žádných výjimek.  
 
 
Ad dotaz 6 
Považujeme dotaz za nesrozumitelný. Možnost objednat si v rámci existujících smlouvy 
vždy nejnovější verzi očkovací látky bez nutnosti uzavírat další objednávky, či dojednávat 
zcela nové smlouvy, považujeme za velmi dobré řešení.  
 
 
Ad dotaz 7 
Dodržovány jsou všechny podmínky ze smluv, a to oběma stranami. 
 
 
Ad dotaz 8 
Složení vakcín je známo ještě před jejich dodáním, protože jinak by je nebylo možné 
schválit Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. A je obsaženo v SPC (souhrnu údajů 
o přípravku), který je veřejně dostupný např.na webových stránkách SUKL: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv (sukl.cz).  
 
 
S pozdravem  
 
 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php


 

 

 

3 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


