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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 16. října 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádala o následující 
informace (viz níže) – pod jednotlivými dotazy naleznete vyjádření MZ: 
 
Kolik bylo ke dni zpracování této žádosti do ČR doručeno vakcín proti covid 19? 

Dodáno bylo přes 30 milionů dávek vakcín proti covid-19. 

 

Kolik jich je ještě objednáno a kdy dorazí?  

Do konce roku 2022 dorazí dle plánu dodávek více než 4 miliony dávek očkovací látky 

proti covid-19, v dalším roce 11 milionů dávek očkovací látky. 

 

Kolik z tohoto počtu je vakcín na nové varianty covid 19? 

Všechny následné dodávky jsou adaptované vakcíny, tak jak bylo dohodnuto na summitu 

EU v září.  

 

Kolik vakcíny bylo zlikvidováno? 

Zlikvidováno bylo více než 3 milionů dávek očkovací látky proti covid-19. 

 

Jak MZ eviduje počty vakcín, které dorazily do ČR? 

Standardními procesy evidence dodávek. Faktury jsou propláceny na základě dodacích 

listů, je vedena průběžná evidence v účetních systémech, stejně tak jako systému CFA.  

 

Kolik stojí skladování vakcín proti covid 19?  

Náklady na skladování jsou součástí platby za dodávku očkovacích látek, resp. za jejich 

vyočkování pojištěncům systému veřejného zdravotního pojištění ČR. Tyto náklady hradí 

zdravotní pojišťovny, nikoliv MZ. 

 

Kolik dosud stála likvidace nepoužitých vakcín? 
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Likvidace je hrazena poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého se vakcíny v době 

exspirace nachází, případně na náklady distributora.  

  

Je k dispozici dostatek skladovacích prostor na vakcíny proti covid 19?  

MZ usilovně pracuje na tom, aby veškeré dodávky, které dorazí do ČR byly uskladněny 

buď u distributora, nebo u poskytovatelů zdravotních služeb. K dnešnímu dni, jsou  

ze skladů vyřazovány pouze proexspirované vakcíny tak, aby uvolnily místo nově 

dodávaným. 

 

Můžete potvrdit či vyvrátit informaci, že některé dodávky do ČR ani nedorazí a míří 

rovnou do spalovny v zahraničí?  

Jde o jediný případ očkovací látky AstraZeneca, která nebyla na žádost ČR dodána  

do ČR, jelikož o tuto vakcínu nebyl zájem. Tato vakcína bude zlikvidována v zahraničí, 

jelikož jde o vakcínu, která proexspirovala.  

 

Pokud je tomu tak, kdo takový pokyn vydal a proč?  

Viz výše. Jde o proexspirovanou vakcínu, která nebyla dodána do ČR z důvodu téměř 

nulového zájmu o tuto očkovací látku.  

 

Jaká je v průměru doba expirace vakcín Pfizer od okamžiku dodání do data 

spotřeby?  

V průměru 7 až 9 měsíců. 

 

Můžete potvrdit či vyvrátit informaci, že některé dodávky vakcín Pfizer jsou 
výrobcem dodávány krátce před datem expirace?  

Viz předchozí odpověď, tj. dodávky vakcín společnosti Pfizer nejsou do ČR dodávány 
krátce před datem expirace. 

 

23. dubna 2021 informovala předsedkyně EK von der Leyenová, že EK předjednala 
dodávku 1,8 miliardy dávek pro EU. 600 milionů dávek bylo objednáno již předtím. 
Dohromady taky měla EU předjednáno 2,4 mld dávek, tedy asi pět dávek na jednoho 
občana EU. Podle dostupných informací je ale v tuto chvíli pro EU zajištěno 
dokonce 4,2 miliardy dávek. Kdy k tomuto navýšení došlo. Kdo za českou stranu 
byl u jednání, která o tomto navýšení rozhodla.  Jaké důvody vedly české zástupce, 
aby toto navýšení odsouhlasili?  Je 4,2 miliardy dávek už konečný počet dávek 
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zajištěných pro EU? Jak dlouho bude muset ČR množství určené pro ČR odebírat, 
než se tento předjednaný obnos vyčerpá? Na základě jakého ujednání má ČR 
povinnost toto množství odebrat?  

Předně mi dovolte uvést, že MZ nemá povinnost vyjadřovat se v rámci zákona 106/1999 
k projevům vysokých představitelů EU.  

Co do Vašich výše uvedených dotazů Vás odkazujeme na veřejný report Evropské 
auditního dvora, který shrnuje nákupy vakcín. Report obsahuje tabulku 1 na str. 9, kde 
jsou celkové nasmlouvané objemy rozepsány. Special report 19/2022: EU COVID-19 
vaccine procurement (europa.eu)  Nyní bude pouze probíhat čerpání na základě již 
uzavřených smluv.  

ČR pak musí odebírat na základě závazných objednávek, které učinila. Již však vyčerpala 
objednané množství od většiny výrobců.  

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