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K Vašemu podání ze dne 2. ledna 2021

V Praze dne 18. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dne 2. ledna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) Vaši žádost

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o zodpovězení dotazu navazující na mimořádné opatření a to,

zda je oprávněna fyzická osoba resp. občan České republiky účasten veřejného

zdravotního pojištění požadovat a na základě této žádosti obdržet POC antigenní test na

přítomnost viru SARS-Cov-2 ve dni následujícím po 5 denním období, v němž byl v první

den tohoto období test proveden (tj. negativní antigenní test proveden dne 28. 12. 2020

v 16.30h. a žádost o provedení dalšího testu dne 2. 1. 2021 v 17.00).

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Mimořádné opatření ze dne 14. prosince 2020 skutečně uvádí,

že antigenní vyšetření se u osoby provádí "nejvýše jedenkrát za 5 dní", přičemž na tuto

formulaci dále navazuje formulací, že se vyšetření neprovádí u osob, u kterých bylo

provedeno testování PCR nebo antigenním testem s negativním výsledkem

"v posledních 5 dnech". Lhůtu "v posledních 5 dnech" je pak nutné vykládat jako

kalendářní den provedení testu a předchozí 4 kalendářní dny.

Uvedené nicméně samo o sobě nestačí k nároku na provedení testu u konkrétního

poskytovatele zdravotních služeb v konkrétní termín. Pokud totiž poskytovatel

zdravotních služeb má vyčerpanou kapacitu vyhrazenou pro provádění testů, tzn.

naplněné všechny rezervační termíny, může provedení testu odmítnout podle § 48 odst.

1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to z důvodu, že by přijetím

pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení poskytovatele a přijetí brání provozní
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důvody. Výše citované mimořádné opatření totiž rozhodně nelze chápat v tom směru,

že poskytovatelé mají povinnost provést antigenní test všem osobám, které o něj projeví

zájem, nezávisle na své kapacitě pro provádění těchto testů. To by porušovalo obecnou

právní zásadu, že právo nemůže požadovat nemožné ("ultra posse nemo tenetur").

Na provedení opakovaného antigenního testu je tedy skutečně nárok pátý kalendářní

den ode dne provedení posledního negativního testu, nicméně pouze v případě, že si

pojištěnec zvolí poskytovatele, který v jím zvolený termín má pro testování volnou

kapacitu.

S pozdravem


