Rok s očkováním proti covid-19: hlavní milníky české a
evropské cesty k vakcínám
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Co se dělo v EU

Co se dělo v ČR

KVĚTEN 2020: 4.5. EU pořádá první
dárcovskou konferenci na vývoj vakcíny,
vybere celkem 7,5 miliardy eur.

KVĚTEN 2020: 4.5. 2020 ČR přislíbí na vývoj
vakcíny 750 tis. euro, Madonna 1 milion euro
(později ale posíláme 305 mil. Kč do
Evropského fondu na vývoj vakcíny).
4.5. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
oznamuje, že ČR hodlá investovat do vývoje
vlastní vakcíny proti covid-19. „Pro současný
svět je to téma číslo jedna a představa, že by
potom měl někdo jako prioritu jinou zemi, je
velmi naivní,” řekla vedoucí výzkumu Věra
Adámková.1

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sami-vyvijime-vakcinu-na-koronavirus-oznamil-vojtech-40322792
Europoslankyně za ANO Dita Charanzová na ČRo Plus k tomu 5.6. 2020 říká: „Obávám se trošku, že ten
český projekt začal pozdě. A Česká republika obecně úplně nemá renomé země, která by byla v této
oblasti významná. Takže já spíš bych tady vsázela na společnou iniciativu evropských zemí.”

ČERVEN: 3.6. Německo, Francie,
Nizozemsko a Itálie zakládají společnou
očkovací alianci, jejich cílem je nákup
slibných vakcín proti koronaviru.2 O deset dnů
později uzavírají smlouvu se společností
AstraZeneca.3
17.6. Evropská komise předkládá Strategii
EU pro očkovací látky, jejímž cílem je zajistit
přístup k dostatečnému množství vakcín pro
všechny členské státy EU. Očkovací aliance
se tak vzdává svého náskoku, aby se k
vakcínám dostali všichni členové EU.

ČERVEN: 5.6. Česko je podle premiéra
Andreje Babiše na druhou vlnu připraveno.
Plošné opatření už nikdy zavádět nehodlá.
„Z první vlny jsme se poučili a jsme
připraveni.“4
12.6. Andrej Babiš se setkává se společností
Novavax, která vyvíjí vakcínu proti covid-19.
„Když uspějí, nebyli bychom závislí na
dovozu.“5
18.6. ČR se připojuje ke společné evropské
iniciativě ohledně dodávek vakcín – pověřuje
tedy Evropskou komisi, aby za nás
vyjednávala o dodávkách vakcín s výrobci.

ČERVENEC/SRPEN: Evropská komise vede
jednání se šesti perspektivními vývojáři
vakcín: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson,
AstraZeneca, CureVac, Moderna a
Pfizer/BioNTech
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SRPEN: 27.8. Evropská komise uzavírá první
smlouvu s společností AstraZeneca (přebírů
původní dohodu čtyř států).

SRPEN: 20.8. Ministr Adam Vojtěch na pokyn
premiéra Andreje Babiše ruší plánované
nošení roušek ve vnitřních prostorách.
25.8. Premiér Babiš navštěvuje továrnu na
výrobu vakcín firmy Novavax. „Novavax chce
globálně vyrábět dvě miliardy dávek vakcín
proti koronaviru. Z toho miliardu chce vyrábět
tady u nás v České republice,“ uvedl po
návštěvě premiér. Nakonec se uvádí, že v
továrně se bude vyrábět jen komponenta pro
výrobu vakcíny, nikoli celá vakcína.

ZÁŘÍ: 28.9. Zahájen společný evropský tendr
na dodávky zdravotnického vybavení pro
očkování.

ZÁŘÍ: 17.9. Premiér Andrej Babiš navrhuje
opozici, aby „neřešila stále covid-19 a zkusila
konečně schválit zahrádkářský zákon.”

ŘÍJEN: 8.10. Evropská komise uzavírá
smlouvu se společností Janssen
Pharmaceutica.
15.10. Evropská komise vydává doporučení
členským státům týkající se připravenosti na
očkování, ve které vyzývá např. aby si

ŘÍJEN: 5.10. Česká vláda schvaluje první
nákup vakcíny proti koronaviru - jedná se o
firmu AstraZeneca a ČR na její nákup uvolní
150 milionů korun. Nakupuje tak pouze
polovinu z toho, na co má země nárok,7 což
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zajistily dostatečné kapacity (místa,
personál), infrastrukturu (chladící boxy,
skladování) a komunikační kampaň pro
očkovací akci.6
16.10. Lídři států EU (včetně premiéra
Andreje Babiše) na zasedání Evropské rady
zdůraznili, „že je zapotřebí důkladný
povolovací a monitorovací proces” vakcín.
Evropská léková agentura (EMA) tak nemá
postupovat nouzovým způsobem posuzování
vakcín, ale standardní procedurou, což trvá
déle, ale je to méně riskantní.

odborníci na farmaceutický průmysl kritizují.8

LISTOPAD: 11.11. Evropská komise uzavírá
smlouvu se společností Pfizer/BioNTech.
17. 11. Evropská komise uzavírá smlouvu se
společností CureVac.
19.11. Lídři států EU se „dohodli na urychlení
přípravy vnitrostátních plánů očkování”.
Předseda Evropské rady Charles Michel
zdůrazňoval, že je nutné, aby členské státy
připravily komunikační kampaně k očkování.
25.11. Evropská komise uzavírá smlouvu se
společností Moderna.

LISTOPAD: 30.11. „Vakcinace bude
bezkonkurenčně nejnáročnější distribuční
operací, která kdy na českém
farmaceutickém trhu probíhala. Takový
projekt by měl být připraven s velkým
předstihem a do velkého detailu. Bohužel
tomu tak není,“ píše v dopise ministerstvu
zdravotnictví AVEL – Asociace
velkodistributorů léčiv.

PROSINEC: 2.12. Evropská komise nabízí,
že “je připravena v případě potřeby podpořit
členské státy při distribuci vakcín podle jejich
distribučních a vakcinačních plánů.”9
12.12. Lídři států na zasedání Evropské rady
diskutují otázku schvalování a distribuce
vakcíny.
17.12. Evropská komise uzavírá první fázi
jednání se společností Novavax.
21.12. EMA doporučuje k očkování v EU
první vakcínu, od Pfizer/BioNTech.

PROSINEC: 3.12. Je zastaven vývoj české
vakcíny, který končí ve fázi testování na
hlodavcích.10
7.12. ČR před Vánoci rozvolnila, ačkoliv tomu
epidemiologická situace neodpovídá. „Ne
všichni ta opatření dodržují, někteří jsou
nezodpovědní a kazí to všem,“ uvedl premiér
Andrej Babiš.
12.12. „Potřebovali bychom, aby byl proces
schvalování vakcíny urychlen. Občanům se
špatně vysvětluje, proč musíme ještě čekat,
zejména v situaci, kdy státy jako Velká
Británie nebo Izrael již s očkováním začaly,“
řekl premiér Babiš na jednání Evropské rady.
14.12. ČR se se zpožděním připojuje k
evropskému tendru na nákup injekčních
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stříkaček.11 Premiér Babiš slibuje, že „na
očkování připravujeme velice podrobný plán”.
22.12. ČR představuje svoji očkovací
strategii, podle které chce do června 2022
naočkovat téměř 7 milionů lidí.
26.12. Do ČR dorazila první dodávka vakcíny
proti koronaviru od Pfizer/BioNTech.
28.12. Andrej Babiš požádal Evropskou
komisi o schválení využívání šesti dávek z
lahvičky vakcíny od firmy Pfizer místo pěti,
firma o to později krátí dodávky.
LEDEN 2021: Evropská komise odmítá kritiku
pomalejšího rozjezdu očkování s tím, že
strategie byla známá a lídry evropských zemí
schválená již od června, že lídři chtěli
především bezpečnost a upozorňuje, že
země zatím nestíhají vyočkovat ani to, co
mají. Tento problém v některých zemích
přetrvává řadu měsíců.
15.1. Firma Pfizer/BioNTech oznamuje
snížení dodávek, aby mohla přebudovat
kapacity pro výrobu v Evropě. Do konce
čtvrtletí však slíbené dodávky vyrovná.
19.1. Komise vyzvala členské státy, aby
urychlily proces očkování. Do konce léta 2021
by mělo být v členských státech naočkováno
nejméně 70 % dospělé populace.

LEDEN 2021: 5.1. Evropská unie podle
Andreje Babiše v přípravě očkování
zaspala.12
6.1. „Vzhledem k omezenému množství
vakcín je trh s nimi velmi omezen. EU jako
celek má daleko silnější vyjednávací pozici a
dosahuje tak i řádově nižších cen... Česká
republika by si sama vakcíny v dostatečném
množství neobstarala,“ uvedla tisková mluvčí
Barbora Peterová.13
9.1. Andrej Babiš přebírá odpovědnost za
průběh očkování v ČR: „Je to obrovská
výzva. Je to o krizovém managementu.
Takovou logistickou akci nemůže řídit
epidemiolog nebo lékař. Nechci se
přeceňovat, mám ale za sebou x krizových
situací. Člověk v byznysu získá jiné instinkty,
jiný tah na branku, jiné myšlenky a
zkušenosti. To lidé ve státní správě nemají.”
25.1. Národní koordinátor očkování Jan
Blahuta končí.

ÚNOR: 8.2. Agentura EMA vyvrací, že by
výrobci ruské vakcíny Sputnik V požádali o
registraci pro použití v EU, zatím nefigurují
ani ve fázi předběžného hodnocení.14
24.2. Poprvé se objevuje informace, že
AstraZeneca má problémy s dodávkami pro
EU. Ve druhém čtvrtletí má doručit méně než

ÚNOR: Česko prožívá třetí vlnu pandemie,
některé Německo, Francie nebo Izrael
posílají solidární dávky vakcín.
5.2. Premiér Babiš jede na návštěvu do
Maďarska, které plánuje očkování východními
vakcínami Sputnik V a Sinopharm.
10.2. Další návštěva Andreje Babiše vede do
Srbska, které rovněž vedle západních vakcín
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polovinu původních vakcín.15
25.2. Nejvyšší představitelé států EU se
shodli, že “je naléhavě nutné uspíšit
schvalování, výrobu a distribuci vakcín a
urychlit také očkování.”

využívá vakcíny ruské a čínské.
22. 2. Česko má přes 120 tisíc nevyužitých
vakcín proti covidu, což je zhruba 18 procent
všech dosavadních dodávek.
23.2. Nejvyšší ústavní činitelé ČR se shodli,
že Česká republika bude používat k očkování
pouze ty vakcíny, které prošly evropským
schvalovacím procesem (EMA).
27.2. Po dohodě s premiérem Andrejem
Babišem zaslal prezident Miloš Zeman
ruskému prezidentovi Putinovi žádost o
dodávky vakcíny Sputnik V do ČR.

BŘEZEN: 4.3. EMA zahájila průběžné
hodnocení vakcíny Sputnik V.
17.3. Evropská komise představila návrh tzv.
“očkovacího pasu” – “digitálního zeleného
certifikátu”, který by měl usnadnit volný pohyb
na území EU.
24.3. EU zpřísnila kontrolu vývozu vakcín,
bude moci omezit vývoz proticovidových
vakcín do států, které samy očkovací látky
nevyvážejí nebo jsou v očkování proti covidu19 dále než unijní země. Mezi prvními
zasahuje Itálie.
25.3. Ukazuje se, že EU vyvezla 77 milionů
vakcín do 33 zemí světa. Nejvíce do Velké
Británie, ale i USA, Kanady, Japonska nebo
Mexika.

BŘEZEN: 1.3. Vláda znovu otevřela projekt
vývoje české vakcíny, na další fázi má jít 250
milionů korun.16
3.3. Prezident Miloš Zeman jednal s Čínou o
dodávce vakcíny Sinopharm. Čína jeho
žádosti o očkovací látky prý vyhoví.
10.3. Prezident Zeman v rozhovoru pro
Parlamentní listy uvedl, že kvůli postoji k
vakcíně Sputnik V bude chtít odvolání
ministra zdravotnictví a ředitelky SÚKL.
12.3. Rakouský kancléř Sebastian Kurz
prohlásil, že vakcíny proti covid-19 nejsou v
EU rozdělovány spravedlivě podle počtu
obyvatel jednotlivých zemí. K jeho výzvě se
připojila i ČR.
13.3. Chytrá karanténa informuje, že
AstraZeneca sníží dodávky do EU o 73 % a
zatím není jasné, jak se to dotkne ČR.
23.3. Podle Hospodářských novin objednala
česká vláda z množství vakcín proti covid-19,
na které měla nárok podle počtu svých
obyvatel, 81,1 %, zbytek jsme nevyužili.
31.3. ČR spolu s Rakouskem a Slovinskem
odmítla návrh portugalského předsednictví,
podle nějž mohla dostat zhruba 140 000
dávek vakcín Pfizer/BioNTech navíc.

DUBEN: 8.4. Slovenský ŠÚKL oznámil, že
vakcína Sputnik V dovezená na Slovensko
má odlišné vlastnosti od vakcíny, která byla
prezentovaná v časopise Lancet a liší se i v

DUBEN: 12.4. Jan Hamáček oznamuje, že
chce jet do Moskvy pro vakcínu Sputnik V.
15.4. Oznámení Evropské komise o navýšení
dodávek Pfizer/BioNTech v následujících
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jednotlivých zemích. Rusko to označí za
sabotáž a chce vakcíny zpět.
15.4. Pfizer/BioNTech dodá státům EU do
léta přednostně 50 milionů vakcín, ČR má
dostat 1,2 milionu. „Pro Českou republiku to v
dubnu, květnu a červnu bude přes milion
dávek navíc!“ napsal Andrej Babiš na twitteru.
26.4. Evropská komise zažalovala společnost
AstraZeneca za nedodržení smlouvy o
dodávce vakcíny.
Další detaily časové osy zde.

měsících znamená, že očkování v ČR nabere
na obrátkách.
17.4. Oznámení Jana Hamáčka a Andreje
Babiše, že výbuchy muničních skladů ve
Vrběticích v roce 2014 mají na svědomí ruští
agenti, zdá se, definitivně pohřbívá snahy o
nákup vakcíny Sputnik V.

