
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 8/2020/CAU 

ze dne 14. května 2020 

kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne 

10. prosince 2019, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení 

maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, ve znění 

cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 7/2020/CAU 

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 

odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

vydává tento cenový předpis: 

 

Čl. I 

 

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne 10. prosince 2019, o 

regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen 

zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění a specifických zdravotních výkonů, ve znění cenového předpisu Ministerstva 

zdravotnictví 7/2020/CAU, se mění takto: 

 

1. V části II se doplňuje Oddíl F, který včetně nadpisu zní: 

„Oddíl F. 

Maximální cena testování metodou PCR na onemocnění COVID-19 pro 

samoplátce 

V případě poskytnutí zdravotní služby za přímou úhradu a v souvislosti s diagnózami 

U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19 nebo za účelem vyloučení 

těchto diagnóz pojištěnci, pojištěnci jiného členského státu EU nebo českému 

občanovi, který není pojištěncem, se reguluje: 

1. maximální cenou ve výši 760 Kč zdravotní služba izolace RNA a transkripce pro 

vyšetření extrahumánního genomu, 

2. maximální cenou ve výši 914 Kč zdravotní služba amplifikace extrahumánního 

genomu metodou polymerázové řetězové reakce (PCR), a 

3. maximální cenou ve výši 82 Kč zdravotní služba odběru biologického materiálu 

jiného než krev na laboratorní vyšetření“. 

 



2. V Příloze č. 1 se na konci kapitoly VII. SPRÁVNÍ ÚŘADY doplňují řádky, které 

znějí: 

„Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu, 
pokud je zdravotní služba správním úřadem vyžádána v souvislosti s 
diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-
19 

760 Kč 

Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové 
řetězové reakce (PCR), pokud je zdravotní služba správním úřadem 
vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 
– Podezření na COVID-19 

914 Kč 

Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní 
vyšetření, pokud je zdravotní služba správním úřadem vyžádána 
v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – 
Podezření na COVID-19 

82 Kč“. 

 
 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento cenový předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

 

Ministr zdravotnictví: 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 


