
 

 

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  
 
Dne 10. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 

1. Kolik finančních prostředků bylo dosud Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky utraceno na kampaň na podporu očkování proti covid-19? 
2. Kolik finančních prostředků bylo dosud z veřejných prostředků utraceno 
na kontroly dodržování protiepidemických opatření? 
3. Kolik finančních prostředků bylo dosud z veřejných prostředků utraceno  
za vakcíny proti covid-19? 
4. Kolik finančních prostředků bylo dosud z veřejných prostředků utraceno za testy 
proti covid-19?  
5. Kolik finančních prostředků bylo dosud z veřejných prostředků utraceno 
za probiotika, vitamíny a léky pro nemocné s covid-19? 
6. Jaké kroky byly dosud podniknuty ze strany Ministerstva zdravotnictví na zvýšení 
imunity obyvatel ČR a snížení nutnosti hospitalizace v souvislosti s covid-19? 
Jakým způsobem je hodnocena účinnost těchto kroků vzhledem k vynaloženým 
finančním prostředkům?  

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1) 
Na kampaň podporující očkování vyčlenila vláda 2 x 50 milionů korun. Zatímco první část 
vyčleněných peněz již byla investována, tak druhou teprve MZ čerpá. Jen pro srovnání 
výše investic nabízíme příklad Irska (5 mil. obyvatel), které do reklamy na podporu 
očkování investovalo v přepočtu 260 mil. Kč. 
 
 
Ad 2 
MZ těmito údaji nedisponuje, Vaši žádost nezbývá než v této části odložit dle ustanovení 
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Lze konstatovat, že 
poptávanou informací by mohly disponovat jednotlivé krajské hygienické stanice. 
 
 
Ad 3 
Níže přikládáme k 28.11.2021:  
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Dodavatel                        Celkem    fakturováno  

Pfitzer Inc 5 188 578 841,41 

Moderna Biotech 1 230 787 962,78 

AstraZeneca 49 771 065,72 

Janssen 

Pharmaceutica 65 687 974,38 

Sanofi Pasteur 1 251 199,11 

Celkový součet 6 536 077 043,40 

 

Ve výše uvedeném přehledu jsou zahrnuty všechny faktury, které již MZ obdrželo, z toho 
cca 10 faktur ještě nebylo FIN uhrazeno (splatnost v prosinci 2021).  

 
 
Ad 4 
Ze státního rozpočtu se testy pro veřejnost nehradí. MZ tedy nedisponuje požadovanými 

informacemi. Co do problematiky antigenních testů, přesná finanční částka uhrazená za 

provedené antigenní testy Ministerstvu zdravotnictví není známa. Přesto, dle veřejně 

přístupných údajů (viz https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vybrane-indikatory-stavu-

a-sireni-epidemie-a-denni-souhrn-testu-na-covid-19-k-22-11-2021/) lze dohledat, že 

v období mezi 16. prosincem 2020 a 14. listopadem 2021 bylo provedeno celkem 

29 092 004 antigenních testů. Prostým vynásobením úhrady za jeden test (350,72 Kč, 

resp. 201,00 Kč počínaje 1. červnem 2021) tudíž dospějeme k výsledné částce přibližně 

8,5 mld. Kč. Poznamenávám, že výpočet nebere v úvahu skutečnost, že některé 

z provedených testů (jejichž počet nám rovněž není znám, lze ho však pro účely odhadu 

považovat za zanedbatelný) byly hrazeny samoplátci.  

 
 
Ad 5 
MZ těmito údaji nedisponuje, Vaši žádost nezbývá než v této části odložit dle ustanovení 
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  
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Ad 6 
Orgány ochrany veřejného zdraví permanentně ke zdravému životnímu stylu vybízejí – 
např. Státní zdravotní ústav: Podpora zdraví, SZÚ (szu.cz), Centrum podpory veřejného zdraví, 
SZÚ (szu.cz). Především každý jedinec by měl převzít odpovědnost za své zdraví. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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