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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 10. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádala o sdělení, jakým způsobem bude proplácena cena 
PCR, antigenních testů u osob s existenčním minimem - 2.490,- Kč/měsíc, aby 
nedocházelo k jejich diskriminaci. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Dne 18. listopadu 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření Č. j. MZDR 

47828/2020-31/MIN/KAN, účinné od 22. listopadu 2021, z kterého vyplývá, že nárok na 

bezplatné vyšetření stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-

PCR testu, provedené na vlastní žádost pojištěnce, budou mít osoby do dovršení 18 let 

věku, osoby s prokázanou trvalou kontraindikací na očkování proti onemocnění Covid-19 

a osoby očkované proti onemocnění Covid-19 první dávkou očkovací látky, pokud u 

jednodávkového schématu ještě neuplynula doba 14 dnů a v případě dvoudávkového 

schématu neuplynula doba 14 dnů po podání první dávky a zároveň neuplynula maximální 

doba pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, a to nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci.  

 

U osob plně očkovaných, u kterých uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího 

schématu po doložení platného certifikátu o provedeném očkování, bude ze zdravotního 

pojištění nárok nejvýše na dva PCR testy v kalendářním měsíci. Od 22. listopadu 2021 již 

nebudou ze zdravotního pojištění hrazeny antigenní testy na vlastní žádost. K tomu 

dodáváme, že nárok na úhradu PCR testů ze zdravotního pojištění zůstává v případě, kdy 

jej indikuje ošetřující lékař nebo orgán veřejného zdraví. V testovacím centru je nutné se 

prokázat průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, lékařskou zprávou nebo 

certifikátem o provedeném očkování.  

 

Závěrem si dovolujeme konstatovat, že u osob, které jsou účastny zdravotního pojištění, 

včetně osob pobírající existenční minimum, je nastaven shodný přístup k možnostem  

na prokazování bezinfekčnosti, ze zdravotního pojištění je hrazeno očkování proti 

onemocnění Covid-19 nebo za určitých podmínek uvedených výše i hrazené PCR testy.  

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


