
 

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 

 

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 31. října 2022, evidované pod č. j.: xxx (s prodlouženou lhůtou 
přípisem č.j.: xxx), kterou jste požádali odpovědi na dotazy – viz níže (včetně odpovědi MZ 
vždy pod dotazem): 
 
 

1) Kolik vakcín proti Covidu 19 bylo od počátku pandemie k dnešnímu dni objednáno? 

Objednáno bylo 48 milionů dávek. 

 
2) Kolik jich bylo obdrženo a kolik jich bude ještě dodáno? 

 
Dodáno bylo přes 30 milionů dávek vakcín proti covid-19. Do konce roku 2022 dorazí dle 
plánu dodávek více než 4 miliony dávek očkovací látky proti covid-19, v dalším roce  
11 milionů dávek očkovací látky. 
 

 
3) Kolik jich bylo použito? 

 
Pakliže dotazem míníte počet naočkovaných osob, pak se jedná o veřejně dostupnou 
informaci, a to buď zde Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví 
(mzcr.cz) či zde COVID-19: Přehled vykázaných očkování v ČR | Onemocnění aktuálně 
od MZČR (mzcr.cz). 
 
 

4) V jaké finanční hodnotě byly vakcíny obdrženy a v jaké budou obdrženy? 

Od počátku očkování proti onemocnění Covid 19 uhradila ČR vakcíny za 8,7 miliardy Kč, 
v dalších letech budou dodány vakcíny za cca 5,1 miliardy Kč. 

 
5) U jakého množství vakcín byla jejich doba použití prodloužena? 

 
Řádově u několika milionů dávek, a to vždy na základě stanoviska Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv. 
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6) Jaké množství vakcín je už nepoužitelné a jaké budou finanční náklady na jejich 
likvidaci? 
 

Zlikvidováno bylo více než 3 milionů dávek očkovací látky proti Covid 19. Likvidace je 
hrazena poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého se vakcíny v době exspirace 
nachází, případně na náklady distributora.  

 
 

7) Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování? 
 

Podezření na nežádoucí účinky jsou nahlašována povinnému subjektu od MZ odlišnému, 
a to Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv: Podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti 
covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).  
 
 

8) Kolik bylo podáno žalob ohledně nežádoucích, vedlejších účinků vakcín proti 
covidu? 

 

U tohoto dotazu si Vás dovolujeme požádat o jeho upřesnění, neboť není zřejmé, jaké 
žaloby máte na mysli (žaloby na odškodnění újmy na zdraví způsobené očkováním proti 
Covid 19 či jiné žaloby?). Dotaz je možné konkretizovat například odkazem na zákon.  

 
9) Kolik je k dnešnímu dni hlášeno nakažených covidem? 

 
Informace jsou veřejně dostupné zde: COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR 
(mzcr.cz). 

 
 

10) Kolik je k dnešnímu dni hlášeno nakažených chřipkou? 
 
MZ si Vás dovoluje odkázat na zveřejněné informace: Chřipková sezóna 2022/2023, SZÚ 
(szu.cz). 

 
 

11) Jaké množství vakcín proti chřipce má ČR v současnosti k dispozici? 
 
Objednávka vakcín proti chřipce není organizována prostřednictvím MZ, objednávku 
vakcín proti chřipce provádějí příslušní poskytovatelé zdravotních služeb přímo  
u dodavatele této očkovací látky, a to na základě vyhodnocení zájmu v předchozích letech 
o toto očkování, a to s ohledem na posouzení věkové struktury pacientů majících v péči. 

 
 

12) Kolik vakcín proti chřipce a v jaké ceně bylo a bude objednáno? 

https://www.sukl.cz/podezreni-na-nezadouci-ucinky-po-vakcinach-proti-covid-19
https://www.sukl.cz/podezreni-na-nezadouci-ucinky-po-vakcinach-proti-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
http://www.szu.cz/tema/prevence/chripkova-sezona-2022-2023
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Viz otázka č. 11, MZ nezajištuje centrálně ani jinak objednávky vakcín proti chřipce, toto 
provádějí poskytovatelé zdravotních služeb.  

 
 

13) Kolik vakcín proti chřipce zůstalo nepoužito a má propadlou dobu použití od doby 
vzniku pandemie covidu? 

 
MZ toto nesleduje, důvody viz otázka č. 11 

 
 

14) Kolik vakcín proti chřipce bylo či bude likvidováno a za jakých finančních nákladů 
od počátku pandemie covidu?     

 
MZ toto nesleduje, důvody viz otázka č. 11 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


