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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 
 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
5. října 2021, evidovanou pod č.j. xxx  prostřednictvím které jste vznesla následující 
dotazy: 

Za jakou kupní cenu a v jakém množství zakoupilo Vaše ministerstvo respirátory, roušky 
a jiné obličejové masky v období  

a) od 1.dubna 2020 do 30. června 2020,  

b) od 1.září 2020 do 31.12.2020 a  

c) od 1.1.2021. dosud. 

 

Vám sděluji následující:  

Centrální nákup ochranných obličejových pomůcek probíhal pouze do 30. 4. 2020. V této 
souvislosti je možné se vyjádřit pouze k dotazu pod písm. a). 

 

  počet 
celková cena vč. 
všech nákladů 

jednotková 
účetní cena 

Dýchací polomaska bez filtru typ 1 50 000 37 857 473,26 757,15 

Dýchací polomaska bez filtru typ 2 4 050 2 998 836,20 740,45 

Dýchací polomaska s filtrem typ 3 2 600 1 808 950,00 695,75 

Dýchací polomaska s 3 filtry typ 3 500 611 050,00 1 222,10 

Respirátor FFP 1 95 845 49 031 222,85 511,57 

Respirátor FFP 3 633 066 84 350 789,04 133,24 

Respirátor GB19083 4 515 621 510 655 779,10 113,09 

Respirátory s účinností 94 % - 98,9 % (FFP2, N95, 
KN95) 10 966 123 1 051 880 056,00 95,92 

Ústenka 40 916 050 541 228 360,00 13,22 

Ústenka plátnová, dvouvrstvá 325 400 12 424 038,00 38,18 

Výměnný filtr k dýchací polomasce typu 1 130 000 27 060 427,90 208,16 

Výměnný filtr k dýchací polomasce typu 2 9 880 4 605 513,44 466,15 
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V tabulce uvádíme typy ochranných pomůcek, které lze považovat za „respirátory, 

roušky a jiné obličejové masky", zakoupený počet, jejich celkovou pořizovací cenu  

(v tabulce označena za „cena vč. všech nákladů) a rovněž jejich jednotkovou cenu (která 

je podílem celkové ceny a počtu). Jelikož pojem „kupní cena“ může znamenat leccos  

(v závislosti na smluvených přepravních podmínkách může znamenat cenu bez dopravy, 

bez pojištění, bez proclení anebo naopak cenu včetně dodání do ČR), považujeme za 

nutné vysvětlit, že námi uváděná cena obsahuje veškeré související náklady, které dle 

zákona o účetnictví musí účetní jednotka promítnout do účetnictví při oceňování zboží 

pořizovací cenou. Náklady jsou tedy povýšeny o veškeré náklady na leteckou přepravu, 

proclení, pojištění, přepravu po České republice – tedy všechny náklady související  

s pořízením a přepravou zboží a jeho dodáním do cílové destinace (sklad Správy 

státních hmotných rezerv u Sedlčan). 

K počtu ochranných pomůcek dále uvádíme, že může obsahovat i dary (byť ve spíše 

zanedbatelném množství). Dary byly pro potřeby účetnictví též oceněny jednotkovou 

cenou. Celková cena vč. všech nákladů je tedy vyšší než částka ministerstvem 

zdravotnictví skutečně vynaložená. Nicméně uvádíme, že v případě „obličejových 

masek“ je počet darů zanedbatelný. 

 

  
S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


