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Váš dopis ze dne 16. dubna 2021

Praha, 3. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví

16. dubna 2021, evidovanou pod č.j.
o

zaslání nařízení vlády

České republiky,

dne

jíž jste požádali
či jiného právního

předpisu či příslušného

výkladového anebo aplikačního opatření, metodiky či stanoviska, na základě kterého mají
být odštěpné závody zahraničních právnických osob vyloučeny ze subjektů oprávněných
požádat o příspěvek z programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19;

Vám sděluji následující:
Čerpání

prostředků

z tzv.

fondu prevence,

z

nějž je příspěvek

poskytován, je

v rozhodovací pravomoci příslušných orgánů zdravotních pojišťoven (viz § 7

plně

odst. 2

zákona 551/1991 Sb. a § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb.). Na tento příspěvek není
zákonný nárok, neboť v případě provedení „samotestu“ se nejedná o zdravotní službu
hrazenou ze základního fondu zdravotního pojištění. Zde je třeba uvést, že informace
poskytnutá Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o tom, že za rozsah oprávněných osob
odpovídá Ministerstvo zdravotnictví, se nezakládá na pravdě.
Bez ohledu na uvedené je program poskytování příspěvků realizován na základě dohody
zdravotních pojišťoven s příslušnými ministerstvy. Z toho důvodu jsme požádali zdravotní
pojišťovny, aby jej rozšířily i o další právní formy včetně „odštěpného závodu zahraniční
právnické osoby“, neboť se v zásadě ztotožňujeme s Vaším názorem, že i na tuto právní
formu je nutné pohlížet jako na jiné podnikající zaměstnavatele. Podle informací, které
jsme obdrželi, se zdravotní pojišťovny tomuto požadavku rozhodly vyhovět. Po nezbytném
nastavení informačních systémů by tak v nejbližších dnech mělo být umožněno čerpání
příspěvku i subjektům s právní formou „zájmové sdružení právnických osob.“ Konkrétní
datum

bohužel

není

Ministerstvo

zdravotnictví

schopné

stanovit,

realizace

je

plně

v dispozici zdravotních pojišťoven. Podle vyjádření zdravotních pojišťoven budou nicméně
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dotčené subjekty informovány přímo prostřednictvím zprávy zaslané do datové schránky.
Zároveň je možné potřebné aktualizované informace nalézt na https://www.samotestycovid.cz/.

S pozdravem

