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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  

 

Dne 8. prosince 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 požádal o sdělení momentální výše nákladů (v řádově tisících 

Kč postačí), které jsou vynakládány: 

1. na očkování jedné osoby třemi dávkami vakcíny proti onemocnění 

covid-19 (prosím uvést údaj u vakcíny, která je používána v ČR nejvíce) 

2. na jednu aplikaci monoklonálních látek proti onemocnění covid-19. 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Ad 1 

Nejčastěji používanou očkovací látkou proti covid-19 v ČR je Comirnaty společnosti 

Pfizer/BioNtech. Cena očkování se skládá z ceny za aplikaci očkovací látky, ceny očkovací 

látky samotné a z ceny za distribuci očkovací látky. 

 

Cena očkovací látky se v průběhu času mění (od prvních dodávek této očkovací látky 

dosud se cena změnila třikrát) a dále z důvodu pohybu kurzu, neboť cena je v eurech. Pro 

zjednodušení ve výpočtu používáme nejvyšší cenu a dále používáme kurz platný  

k dnešnímu dni (výsledné rozdíly kvůli ceně a kurzu nejsou zásadní). 

 

Cena za distribuci se též v průběhu doby změnila (nejprve nebyla žádná, nyní je dvojí 

podle toho, zda je očkovací látka dodávána do velkokapacitního očkovacího místa či  

k individuálnímu poskytovateli zdravotních služeb). Pro zjednodušení opět volíme cenu 

nejvyšší. 

 

Aplikace všech tří dávek očkovací látky Comirnaty se zahrnutím všech nákladů uvedených 

výše činí celkem 2400 Kč. 

 

Ad 2 

Ceny léčivých přípravků obsahujících monoklonální protilátky pro léčbu onemocnění 

covid-19 se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Lze tedy konstatovat, že aplikace 

monoklonálních protilátek je cca 25x nákladnější pro systém zdravotního pojištění než 

kompletní očkování. 
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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 


