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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 21. října 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 vznesla následující dotaz: „Mám psaný termín porodu 29.10. 
Znamená to podle nových pravidel, že když budu přenášet třeba do 1.11. nebo déle, tak 
si budu platit test abych mohla porodit v nemocnici, nebo tento přirozený nástup  
do nemocnice hradí pojišťovna?“  
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Vláda ČR dne 20.10.2021 přijala Usnesení č. 916, kterým vydala souhlas se záměrem 
Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření o testování obyvatel na přítomnost 
viru SARS CoV-2, kdy navrhované opatření zní takto: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/IHOAC7ZH2XJX.  
 
Preventivní testování bude nově hrazeno omezeným skupinám obyvatel, nadále  
v dosavadní frekvenci testování – 1x týdně antigenní a 2x měsíčně PCR test. Osobami, 
kterým se provádí i nadále bezplatné testování jsou: 

a) osoby do dovršení 18 let věku, 
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro 
kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo 
sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující 
výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů 
očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena 
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), 
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací 
látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních 
služeb, který provádí vyšetření, prokázat. 

 
 
S ohledem na výše uvedené je třeba uvést, že není zřejmé, na základě, čeho a proč by 

měla být rodící žena přijímána do nemocnice za podmínky absolvování testu na covid-19. 

Žádné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nic takového neukládá (pro úplnost 

uvádíme, že v rezortu zdravotnictví je povinné pravidelné testování u pacientů, jimž je 

poskytována dlouhodobá lůžková péče). Jsou-li pro jeho provedení dány zdravotní 

důvody, tzn. že jde o vyšetření indikované lékařem, je test hrazen z veřejného zdravotního 

pojištění. Má-li snad test sloužit pouze pro potřeby poskytovatele zdravotních služeb a je 

tedy prováděn na jeho žádost, musí jej tedy uhradit tento poskytovatel. Jeho úhradu 
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nemůže požadovat po pacientovi. Vedle toho je vůbec sporné vyžadování tohoto testu při 

neodkladné péči. Máme za to, že jeho neprovedení nemůže být důvodem pro odmítnutí 

poskytnutí zdravotní péče (zde je třeba též zdůraznit, že tento test nemá žádnou souvislost 

s uvedeným zdravotním stavem a není tedy odůvodněna jeho potřeba ve vztahu 

k nastavení odpovídající zdravotní péče). 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


