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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 14. prosince 2022 byla MZ doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

evidovaná pod č. j.: xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace ve věci likvidace očkovacích 

látek proti Covid 19, konkrétně v podobě: 

- jaké množství nakoupených očkovacích roztoků bylo, či bude likvidováno??? 

- jaké šarže ??? jaký výrobce??? 

- nepochybně někdo uzavřel kontrakt, kdo uzavřel takto nevýhodný kontrakt, kdy 

nakoupené množství evidentně několikanásobně převyšovalo možné upotřebitelné 

množství ???? 

- kdo uhradí vzniklou škodu ???? pracuje se na šetření vzniklé škody???? 

 

K Vašim dotazům uvádím: 

  

1) jaké množství nakoupených očkovacích roztoků bylo, či bude likvidováno???  

Z důvodu uplynutí doby použitelnosti stanovené podmínkami pro uchovávání předmětných 

léčivých přípravků dle souhrnu údajů o přípravku bylo či bude v souladu se zákonem  

o léčivech zlikvidováno přes 8 milionů dávek očkovací látky určené k vakcinaci proti covid-

19, které se staly z důvodu expirace nepoužitelným léčivem. Z toho přes 6 milionů dávek 

léčivého přípravku Comirnaty od společností Biontech/Pfizer, 1,3 miliónu dávek vakcíny 

Vaxzevria od společnosti AstraZeneca, 800 tisíc dávek léčivého přípravku Spikevax 

společnosti Moderna, 350 tisíc dávek vakcíny Nuvaxovid od společnosti Novavax a přes 

50 tisíc dávek vakcíny JCovden od společnosti Janssen-Cilag.  

 

2) jaké šarže ??? jaký výrobce ??? – viz odpověď č. 1  

 

3) nepochybně někdo uzavřel kontrakt, kdo uzavřel takto nevýhodný kontrakt, kdy 

nakoupené množství evidentně několikanásobně převyšovalo možné upotřebitelné 

množství ????  

Z důvodu celosvětově probíhající pandemie onemocnění covid-19 a bezprecedentního 

šíření viru bylo potřeba zajistit dostatečné množství očkovacích látek pro zajištění 

očkování co nejširší skupiny obyvatel s cílem ochrany veřejného zdraví, a zajištění 
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dostupnosti očkovací látky na delší časový úsek z důvodu nejistého  epidemiologického 

vývoje onemocnění covid-19, zejména s ohledem na výskyt nových variant viru SARS-

CoV-2. Nasmlouvané objemy reflektují situaci, kdy byly smlouvy uzavírány v době, kdy 

nebylo jasné, zda bude vývoj očkovacích látek úspěšných a které se ukáží jako 

nejúčinnější. Je významným úspěchem, že se tolika výrobcům v rekordně krátké době 

podařilo vyvinout bezpečné a účinné očkovací látky proti covid-19.  

 

4) kdo uhradí vzniklou škodu ???? pracuje se na šetření vzniklé škody ????  

Ministerstvo zdravotnictví v nákupu očkovacích látek nespatřuje vznik škody.  

 

 

S pozdravem  

 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 
 
 


