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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 11. května 2022 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 požádal o následující informace: 
„Mohl lékařský personál v období od 3. 3.2021 do 8.3.2021 provést výkon 99949,  
na schváleném místě, dle schváleného postupu, pomocí testu xxx? Jinými slovy, mohl se 
zmíněný test v dané době používat pro testování zdravotnickým personálem tak, aby mohl 
být úspěšně vykázán / proplacen výkon 99949? A dále, z jakého právního podkladu tato 
skutečnost vyplývá?“ 
 
K Vašemu požadavku sděluji: 
 
Zdravotní výkon č. 99949 není součástí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a kterou je zmocněno vydávat 
Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

Výkon byl vytvořen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP), jež je k tomu oprávněna 
dle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, a následně zaveden do jejího číselníku.  VZP vydává 
číselníky pro potřeby výpočtu úhrady zdravotní péče a jsou v souladu se zmíněným 
zákonem č. 48/1997 Sb. a dalšími vyhláškami týkajícími se seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.  

Specifikace antigenních testů zahrnutých do výkonu VZP č. 99949 byla dána v té době 
platnými organizačními opatřeními VZP. Ani tvorba organizačních opatření VZP nespadá 
do gesce Ministerstva zdravotnictví ČR a tudíž nezbývá, než žádost v této části odložit  
a odkázat Vás na uvedený povinný subjekt od MZ odlišný. 

Doplňujeme, že co do Vámi uvedeného testu – z pohledu regulace IVD žádná překážka 
k vykázání výkonu nebyla, jde o test určený pro profesionální užití, prohlášení o shodě měl 
v pořádku, posouzení notifikované osoby nepotřeboval. 

 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 
v z. Ing Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
 


