
 

 

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 1. 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 s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o odpověď na otázky níže, odpovědi uvádíme vždy 
pod dotazem: 
 

1) Má ministerstvo zdravotnictví informace o proběhlém testování žáků základních  
a středních škol na začátku měsíce září? Kolik žáků/studentů bylo celkově 
testováno a s jakými výsledky? Dle dostupných informací byly 3 vlny testování, 
prosím o zhodnocení jednotlivých vln? Pokud antigenní testy odhalili pozitivní 
případy, kolik těchto případů bylo následně potvrzeno PCR testy.  

 
Testování ve školách bylo 3kolové. Referenční databáze celkem obsahuje údaje od 5 328 
škol) - počet všech školami nahlášených testů 1. kola testování je 1 133 530. Počet všech 
školami nahlášených testů 2. kola testování je 1 090 317 a 3. kola 954 612. Celkem se 
tedy jedná o 3 178 459 testů. MZ disponuje informací o celkovém počtu pozitivních PCR 
testů, kterých bylo celkem 56, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o „potvrzení“ 
antigenního testu či o test PCR zvolený školou jako test výchozí. 
 
 

2) Na základě jakého zákona či nařízení byly schváleny vakcíny pro užití v České 
republice? Má toto užití nějaký časový rámec?  

 
Na základě Nařízení (ES) č. 726/2004 – postupy pro registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi a zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky. 
 
Smlouvy s výrobci vakcín jsou pak uzavřeny mezi Evropskou komisí a daným výrobcem. 
Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo souhlas s tím, aby jménem Ministerstva zdravotnictví 
vyjednávala Evropská komise v dopise ministra zdravotnictví. V okamžiku, kdy byly 
jednotlivé smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se k dané smlouvě za 
dojednaných podmínek připojí, či nikoli. Jednotlivé objednávky byly podepsány 
náměstkem pro legislativu a právo. 
 
 

3) V médií bylo zmíněno, že Česká republika vyvíjí svou vlastní vakcínu proti 
onemocnění Covid-19? V jaké fázi je tento vývoj? Kolik finančních prostředků bylo 
doposud na tento vývoj uvolněno a jakých výsledků bylo dosaženo? Kolik vývoj 
vakcíny bude stát?  

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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Aktuálně byla za účelem zajištění dalšího výzkumu a vývoje imunoterapeutik v ČR na MZ 
ustavena pracovní skupina, která je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. 
Hlavním cílem pracovní skupiny (PS) je vytvoření státem řízené platformy pro 
technologický vývoj a výrobu přípravků v režimu SVP/SLP ukončený klinickým 
hodnocením fáze I, včetně pokusů na zvířatech a preklinického zkoušení v ČR. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nově ustavenou PS, pracovní výstupy nemá MZ dosud k dispozici. 
 
 

4) Přispěla Česká republika na vývoj některé z vakcín, které jsou schváleny pro 
použití v EU?  

Ne. 
 
 

5) Jaké vakcíny jsou schváleny pro užití v České republice?  
 
COMIRNATY 
výrobce: Pfizer/BioNTech 
 
SPIKEVAX  
výrobce: Moderna 
 
VAXZEVRIA 
výrobce: AstraZeneca 
 
JANSSEN 
výrobce: Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson) 
 
Bližší informace k vakcínám zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv: COVID-19, Státní 
ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).  
 
 

6) Má ministerstvo zdravotnictví přehled o nákladech spojených s probíhajícím 
očkováním? Kolik prostředků bylo vynaloženo např. na nákup vakcín, na propagaci 
očkování, na vybavení očkovacích center, na nájemní smlouvy, kolik se platí za 
aplikaci jedné dávky vakcíny? Jaká je stanovena nákupní cena za jednotlivé 
vakcíny?  

 
Níže zasíláme finanční částky za nákup vakcín ke dni 28.11.2021:  

Dodavatel                                     Celkem fakturováno  

Pfitzer Inc 5 188 578 841,41 

Moderna Biotech 1 230 787 962,78 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/comirnaty-18-05-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/moderna-18-05-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Vaxzevria.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Let%C3%A1k_janssen-v2_1.pdf
https://www.sukl.cz/covid-19
https://www.sukl.cz/covid-19
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AstraZeneca 49 771 065,72 

Janssen Pharmaceutica 65 687 974,38 

Sanofi Pasteur 1 251 199,11 

Celkový součet 6 536 077 043,40 

 

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-260 mil. kč. 
 
Vybavení očkovacích míst jde za danými poskytovateli, aplikace vakcíny pak  
za jednotlivými pojišťovnami. 
 
 

7) Má ministerstvo zdravotnictví přehled o vykázaných očkováních proti sezónní 
chřipce za sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021? Kolik lidí podstoupilo 
očkování?  

 
MZ nedisponuje přesnými informacemi, očkovací látky si objednávají sami lékaři  
a informace tak mají zejména zdravotní pojišťovny. 
 
 

8) Jaká mutace viru převládala v České republice na podzim 2020 a jaká mutace 
převládá v letošním podzimu? Jaké jsou rozdíly mezi těmito mutacemi?  

 
Prosíme o upřesnění, jaký vir máte na mysli. Pokud máte na mysli mutace COVID 19, 
odkazujeme Vás na Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/sledovani-mutaci-covid-19. 
 
 

9) Jaké jsou od počátku roku dodávky vakcín do ČR, kolik bylo dodáno vakcín od 
jednotlivých výrobců a kolik vakcín bylo poškozeno či jinak znehodnoceno a kolik 
vakcín bylo zničeno z důvodu expirace? Je vyčíslena škoda těchto nevyužitých 
vakcín? Kdo hlídá expiraci a proč očkovací látky, kterým se blíží konec expirace 
nejsou vyočkovány dříve či darovány?  

 
K datu 13.11.2021 bylo do ČR dodáno: 
 

  celkem Comirnaty Spikevax Vaxzevria Janssen 

dodáno pro 
potřeby ČR 16 803 600 13 218 640 1 939 800 993 960 651 200 

http://www.szu.cz/sledovani-mutaci-covid-19
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K 31.10.2021 byl evidován následující počet zničených dávek: 

vakcína 
celkový počet zničených 

dávek  
  

Janssen   4 125    

Spikevax(Moderna)  25 806    

Vaxzevria (AstraZeneca) 80 234    

Comirnaty (Pfizer) 16 787    

celkem                       126 952    26 396 048,20 Kč 

 

Nelze přesně uvést, kolik vakcíny bylo zničeno z důvodu exspirace. Evidenční systém, 
do kterého nevyužité vakcíny zanáší jednotliví poskytovatelé, resp. zástupci VPL a PLDD 
nerozlišuje mezi rozbitými, jinak poškozenými či exspirovanými vakcínami, protože pro 
účetní doklady je toto nadbytečná informace. Ke konci října byly náklady na nevyužité 
vakcíny ve výši uvedené výše, jde nicméně o přepočet dle aktuálního kurzu.  

Exspiraci hlídají jednotliví poskytovatelé, kteří provozují očkovací místa, případně VPL či 
PLDD. Samozřejmě, že evidenci vede také distributor očkovacích látek. Očkovací látky 
jsou podávány podle data exspirace, vakcíny, které byly zničeny z důvodu exspirace 
představují naprosté minimum a jde v podstatě pouze o očkovací látku Vaxzevria, o kterou 
v ČR není a nebyl zájem, především pak z důvodu špatného mediálního obrazu této 
vakcíny.  

K darování mohou být použity pouze vakcíny, které mají dlouhou trvanlivost. Toto je 
podmínkou všech mezinárodních organizací, které darování zprostředkovávají, a to 
především ze dvou důvodů – země, které dary dostávají na tom většinově nejsou velmi 
dobře s infrastrukturou, a proto je třeba zajistit dostatek času na dopravu k cílové osobě. 
Dále tyto země nemohou spoléhat na pravidelnost darů, a proto je nutno z „jednoho“ daru 
zabezpečit podání první i druhé dávky. Cílová země pro dar nesmí vystavit občany situaci, 
kdy jim podá první dávku, nicméně nebude mít další vakcíny pro dokončení očkování.  

 
10) Dle §1 zákona 569/2020, který uvádí, že stát nemá odškodňovací povinnost 

v případě všech vakcín proti onemocnění Covid-19, ale jen u těch, které byly 
nakoupeny na základě rozhodnutí Evropské komise. Můžete mi sdělit o jaké se 
jedná vakcíny? U kterých vakcín má stát odškodňovací povinnost? Evidujete již 
žalobu v souvislosti s nežádoucími účinky těchto vakcín případně žaloby na úmrtí?  
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Ad 5. K 15.11.2021 obdrželo MZ 6 žádostí o poskytnutí náhrady újmy způsobené 

povinným očkováním ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 116/2020 Sb. 

 
11) Existují data, kolik z pozitivně testovaných osob odhalilo tzv. preventivní testování?  

 
MZ disponuje statistickými daty, které jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici zde: 

• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/.  
 

 
12) Ústav zdravotnických informací mě ve svých odpovědí na mé dotazy odkázal na 

MZ ČR s tím, že daná informace je dostupná. Dotaz na zveřejnění patří do 
kompetence MZ ČR, která je zákonným správcem Informačního systému 
infekčních nemocí. Rád bych Vás požádal o informaci, zda mi pro studijní účely 
dané informace můžete poskytnou? Šlo o informace týkající se:  
 

13) Statistické informace o počtu hospitalizovaných, kterým bylo prokázáno 
onemocnění COVID-19 a kteří již v minulosti toto onemocnění prodělali (tj. 
reinfekce)? Pokud tato data evidujete, šlo by je poskytnout zpětně za dosavadní 
měsíce, za která tyto data evidujete?  

 
14) Statistické informace o počtu nově pozitivně testovaných osob,kterým bylo 

prokázáno onemocnění COVID-19 a kteří již v minulosti toto onemocnění prodělali 
(tj. reinfekce)? Pokud tato data evidujete, šlo by je poskytnout zpětně za dosavadní 
měsíce, za která tyto data evidujete? 

 

MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje zde:  

• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-
19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19 

• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ .  
 

V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme 
Vám obrátit se na Ústav zdravotnických informací a statistiky postupem podle zákona 
372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-
19#datove-sady.  

 
15) Máte vypracovanou rizikovou analýzu na proces očkování v České republice? 

 
Z Vašeho dotazu není zřejmé, na co se tážete, prosíme o upřesnění. 
  
 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady
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16) Jak je řízeno očkování v České republice? Dle očkovací strategie z prosince 2020 
spadá vše do kompetence MZ ČR. Můžete mi poskytnout strukturu, které odbory 
případně odbory toto řídí?  

 
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách MZ zde: Metodický pokyn pro 
očkovací kampaň (Plán provedení) – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 

 
 

17) Eviduje MZ ČR nějaké žaloby od občanů, kteří podstoupili očkování proti 
onemocnění COVID-19 a byla jim způsobená tímto očkováním újma? Pokud ano, 
v jakém počtu a rozsahu?  

 

Nežádoucí účinky jsou hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. MZ dosud nikoho za 

následky očkovaní neodškodnilo. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

v z. 

Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 

https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/
https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/

