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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 

 

Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 

zdravotnictví (MZ) dne 10. října 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádala o následující 

informace:   

 

a) Zda a jakým způsobem Ministerstvo zajišťovalo dodávky léčivého přípravku REGN-

COV2 s účinnými látkami casirivimab a imdevimab (dále jen "Lék"). Pokud ano, kdy se tak 

stalo a o jaké množství Léku se jednalo? 

b) Zda Ministerstvo jednalo s výrobcem, dovozcem či distributorem Léku o řešení situace 

nastalé v důsledku nízké poptávky po Léku, jehož dodávku Ministerstvo objednalo. Pokud 

ano, jaký byl výsledek tohoto jednání? 

c) Zda, popřípadě kdy dalo Ministerstvo v průběhu roku 2022 jedné nebo více 

nemocnicím jakoukoli instrukci k objednání Léku. Pokud ano, žádá žadatel o zaslání 

kopie této instrukce či instrukcí – nebude-li to z jakéhokoli důvodu možné, pak o 

sdělení, 

i. o kterou nemocnici či nemocnice se jednalo? 

ii. o jaké množství léku se jednalo? 

iii. jak zněla instrukce ve vztahu k vypořádání nákladů vynaložených na Lék? 

d) Je v současné době předpokládáno další využití Léku pro pacienty v ČR? 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

K dotazu a) 

Ministerstvo zdravotnictví požádalo držitele registrace, aby dodal výrobky do České 

republiky standardně prostřednictvím distributora. Držitel původně silně preferoval prodat 

tyto léčivé přípravky přímo státu. Tedy aby objednavatel byla Česká republika. Toto 

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo. Dojednaným kompromisem bylo, že držitel dodá do ČR 

léčivé přípravky prostřednictvím distributora, ale Česká republika zajistí, že v případě 

nespotřebování dodaného množství bude zbytek odkoupen z distribuce. Ministerstvo 

zdravotnictví pověřilo uzavřením smlouvy na tento odkup Fakultní nemocnici Bulovka. 

 

K dotazu b) 

Ano, těchto jednání probíhalo několik. Držitel odmítl změnit smlouvu v tom smyslu, že by 

se snížil objem závazku České republiky, respektive Fakultní nemocnice Bulovka. 
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K dotazu c) 

V příloze zasíláme předmětnou dokumentaci: 

1. Pokyn zřizovatele pro FN Bulovka 
2. Avízo ředitele Odboru přímo řízených organizací MZ ředitelům nemocnic 
3. Pokyn ministra zdravotnictví pro ředitele nemocnic 
4. Dopis ministra zdravotnictví hejtmanům a primátorovi Hl. m. Prahy 

 

K dotazu d): 

Problematika možnosti využití léčivého přípravku s obsahem léčivých látek casirivimab  

a imdevimab při léčbě onemocnění covid-19, vyvolanému aktuálními mutacemi viru Sars-

Cov2, je předmětem probíhajícího hodnocení prováděného Evropskou agenturou pro 

léčivé přípravky. Výsledek vyhodnocení dat o účinnosti předložených držitelem rozhodnutí 

o registraci nelze v tuto chvíli předjímat.      

 

S pozdravem  

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

 

Přílohy (4) Dle textu 


