Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 14. 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. MZDR XXX/MIN/KAN.
Předmětným podáním jste požádal o následující informace:
1) Kolik bylo pro toto používání státem schváleno značek (výrobců) antigenních testů?
2) Jak byla u jednotlivých značek před jejich schválením ověřena státními orgány jejich
validita, průkaznost?
3) Jaká je celková výše finančních nákladů vynaložených státem na nákup antigenních
testů za období od 16.12.2020 do 14.11.2021?
4) Jaký je počet všech antigenních testů (bezplatných=hrazených zdravotními
pojišťovnami, samoplátci, testování cizinců, migrantů..) provedených
v ČR od 16.12.2020 do 14.11.2021?
5) Jaký byl nejvyšší denní a nejvyšší týdenní počet provedených antigenních testů za
období od 16.12.2020 do 14.11.2021?
6) Jaký byl za období od 16.12.2020 do 14.11.2021 celkový počet antigenních testů s
tzv. "falešnou pozitivitou", u nichž následný PCR test byl negativní?
7) Jaké byly finanční náklady na provedení těchto následných (kontrolních) PCR testů?
8) Jaká byla na provedení celkových počtů antigenních testů (dle bodu 4) vynaložena
finanční částka z prostředků zdravotních pojišťoven a ze státního rozpočtu?
K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1
Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo povolení uvést na trh 101 různých
výrobců antigenních testů pro které nebyl proveden postup dle § 4 odst. 1 až 4 nařízení
vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky
in vitro.
Ad 2
Ministerstvo zdravotnictví České republiky nijak neověřovalo validitu a průkaznost
schválených testů, ale každý schválený test musel splňovat v té době zveřejněné
podmínky, aby bylo možné ze strany MZČR vydat předmětné povolení. Takovou
podmínkou, mimo jiné, bylo, že žadatel musel ke své žádosti přiložit validační studii
(hodnocení funkční způsobilosti), která musela být založena na odběru vzorku způsobem,
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který byl uveden v návodu k použití, údaj pro klinickou senzitivitu (citlivost) musel být
alespoň 90%, klinická specificita testu musela být minimálně 98 % a uvedené údaje museli
být doloženy na vzorku nejméně 100 vyšetřených osob, kde z toho muselo být minimálně
50 osob s negativním výsledkem testu referenční metodou.
Ad 3
MZ ČR touto informací nedisponuje, jedná se o dotaz na více povinných subjektů.
Ad 4
Informace o počtu antigenních testů zveřejňuje MZ zde: https://onemocneniaktualne.mzcr.cz/covid19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19.
Ad 5, ad 6
MZ ČR disponuje statistickými údaji, které jsou zveřejňovány zde:
• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ - zde
k dispozici příloha č. 3 - testy, denní souhrn: příloha shrnující počet provedených testů
dle jejich typu a zejména indikace, počty pozitivních záchytů a relativní pozitivita
výsledků.
V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme
Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky,
a to postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady.
Ad 7
MZ informací nedisponuje, informacemi by mohl disponovat subjekt od MZ odlišný, a to
zdravotní pojišťovny.
Ad 8
Přesná finanční částka uhrazená za provedené antigenní testy Ministerstvu zdravotnictví
není známa. Přesto, dle veřejně přístupných údajů (viz https://www.mzcr.cz/tiskovecentrum-mz/vybrane-indikatory-stavu-a-sireni-epidemie-a-denni-souhrn-testu-na-covid19-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. Poznamenáváme, 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.
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S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra

v z.
Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
podepsáno elektronicky
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