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Váš dopis ze dne 17. května 2021

V Praze dne 21. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 17. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí

informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste požádala o informaci, na základě čeho a s jakým zdůvodněním

stát stanovil rozdíl v příspěvku ve výši 290,- Kč (350,- Kč - 60,- Kč) pro různé subjekty

na jednu a tutéž věc. Tedy na situaci, kdy naprosto totožné testování provádí

zaměstnavatel (a dostává 60,- Kč) a kdy jej provádí externí firma (a dostává 350,- Kč).

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Tyto dvě věci nelze srovnávat, nejedná se o shodnou službu.

POC antigenní testování prováděné poskytovatelem zdravotních služeb je zdravotní

službou hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jejím cílem je

především zamezení šíření covid-19 mezi obyvatelstvem. Mimo samotné ceny testu cca

150 Kč, která byla kalkulována v době zvýšené poptávky a jejich reálného nedostatku

(podzim 2020) zahrnuje úhrada i další činnosti a materiálové prostředky. Jedná se

zejména o odběr biologického materiálu kvalifikovaným personálem, zpracování vzorku,

vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do informačního systému

infekčních nemocí (ISIN), případně i do zdravotnické dokumentace pacienta, tj. celkem

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

cca 200 Kč. Celková úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 350 Kč, ale

je třeba dodat, že se předpokládá její významné snížení již od 1. června letošního roku

(zejména kvůli nižší ceně testů, kdy nabídka již převyšuje poptávku).

Příspěvek na pořízení samotestu pro zaměstnavatele má především podpořit zachování

jejich provozu (alternativou je nepřipuštění netestovaných zaměstnanců na pracoviště)

a není tedy primárně poskytován za účelem řešení epidemiologické situace (oba

systémy i z toho důvodu běží paralelně). V tomto případě se navíc vůbec nejedná

o zdravotní službu, neboť není zajišťována poskytovatelem zdravotních služeb

a nesouvisí s ní velká část nákladů, které jsou uvedeny výše. Příspěvek je poskytován

z fondu prevence zdravotních pojišťoven na základě rozhodnutí jejich samosprávných

orgánů. Zdravotní pojišťovny k tomuto rozhodnutí přistoupily na základě dohody

s příslušnými ministerstvy (zejména MZ a MPO), přičemž byla dohodnuta i výše

příspěvku tak, aby nebyla ohrožena stabilita financování systému veřejného zdravotního

pojištění. Stanovená výše 60 Kč tak má pokrýt v zásadě pouze náklady na pořízení

samotestu, případné související náklady pak jdou k tíži zaměstnavatele.

S pozdravem


