Odpověď
Ministerstva
zdravotnictví
na
žádost
o
informaci
dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
K Vaší žádostí o poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 15. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, které byla prodloužena lhůta pro odpověď,
a prostřednictvím které jste vznesli následující dotazy:
za roky 2019, 2020, 2021:
1)
Celkový počet úmrtí čistě na covid a s covidem?
2)
Kolik lidí zemřelo čistě na rakovinu, infarkt, mozkovou mrtvici, cukrovku, chřipku,
případně další rozšířené nemoci?
3)
Jak se úmrtí projevila statisticky v jednotlivých věkových kategoriích – kojenci,
batolata, děti, mládež, střední generace a důchodci?
4)
Kolik lidí zemřelo na následky očkování?
5)
Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování?
6)
Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování u těhotných žen?
7)
Kolik bylo celkem objednáno vakcín, kolik použito, kolik je uskladněno, kolik bylo,
bude zlikvidováno a v jaké hodnotě, včetně nákladů na likvidaci?
8)
Jaké vysoké byly celkové finanční náklady na pořízení všech druhů vakcin ?
9)
Jaké vysoké byly celkové finanční náklady na všechny druhy testování a na
pořízení testovacích sad?
10)
Kolik děti trpí v současnosti duševními poruchami?
11)
Kolik chybí v současnosti pediatrů, dětských psychologů a psychiatrů?
12)
Jak MZ ČR kontrolovalo a kontroluje možné zneužívání diagnostikování covidu,
aby si nemocnice mohly více účtovat za zdravotní úkony pojišťovnám a které jsou více
honorovány? Potvrzeno věrohodnými svědectvími zdravotního personálu.
K výše uvedenému uvádíme následující:
Ad 1–3)
S ohledem na to, že se jedná o statistická data, dovolujeme si Vás odkázat na webové
stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních
tiskových zprávách. V případě, že budete požadovat jiné informace, než jsou již
zveřejněny, obraťte se, prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
postupem podle zákona č. 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat.
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
Nad rámec výše uvedeného si Vám dovolujeme níže zaslat odkaz na webové stránky
ČSÚ, kde je možné informace nalézt.
https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
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Ad 4-6)
Pro zodpovězení dotazů uvedených pod body 4-6) si Vás dovolujeme odkázat na Státní
ústav pro kontrolu léčiv, který má předmětnou problematiku v gesci.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Ad 7)
Celkem pro roky 20,21,22,23 bylo objednáno 48 741 454 dávek. k 9.5.2022 ČR zaplatila
27 508 060 dávek (z toho většina byla dodána a část darována); vyočkováno bylo
17 587 063; zničeno bylo 295 433 dávek; uskladněn je zbytek. Vyčíslit hodnotu
zlikvidovaných vakcín přesně nelze. Ze zasílaných reportů nelze rozpoznat o jakou
konkrétní šarži šlo. S ohledem na to, že se cena v průběhu času měnila (třeba byť jen
kurzovým rozdílem), nelze říci přesně. Odhadem cca 4,1 mil EUR. Náklady na ničení
jsou zanedbatelné a nejdou na vrub Ministerstva zdravotnictví.
V případě Vašeho zájmu uvádíme následující webovou adresu pro nalezení dalších
informací: Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
Ad 8)
ČR k dnešnímu dni za vakcíny utratila 12 085 840 834 Kč.
Ad 9)
Touto informací Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, protože ze svého rozpočtu žádné
testovací sady nenakupovalo.
Ad 10)
Nejsou dostupná data o tom, kolik dětí trpí duševními poruchami. Dostupná jsou pouze
data o tom, kolik z nich se léčí s duševním onemocněním. V roce 2020 (aktuálnější data
nejsou zatím k dispozici) byla poskytnuta psychiatrická péče celkem 81 827 dětem
a dospívajícím (mladší 25 let). Data o psychiatrické péči můžete nalézt na :

Národní portál psychiatrické péče | Národní portál psychiatrické péče | Psychiatrie v
datech (uzis.cz), kde jsou data zpracovávána ÚZIS vždy cca s ročním zpožděním kvůli
dostupnosti dat.

Ad 11)
Není možné stanovit, kolik přesně chybí dětských psychiatrů a psychologů. Tuto
informaci nemá Ministerstvo zdravotnictví k dispozici. Můžeme poskytnout informaci
o tom, kolik je v ČR ambulantních zdravotnických zařízení dětské psychiatrie, což je 135.
Tento údaj nezahrnuje přesné informace o personálních kapacitách, tedy v jednom
ambulantním zařízení mohou být méně i více nežli jeden psychiatr.
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Ad 12)
Kontrola využívání a poskytování zdravotní péče náleží dle zákona zdravotním
pojišťovnám. V případě, že disponujete informací o možném protiprávním jednání, které
by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu ve Vámi uvedeném případě
podvodu, oznamte takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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