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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 7. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou
pod č.j. MZDR 23572/2021-1/MIN/KAN, kterou jste požádala o odpověď na otázku
týkající se testování 1x týdně "zdarma", konkrétně, zda je v pořádku, že si zaměstnavatel
plní svoji zákonnou povinnost testovat zaměstnance prostřednictvím nároku pojištěnce
na testování v laboratoři 1x týdně "zdarma"? Zaměstnavatel si nechává od pojišťovny
úkon proplácet a pojištěnec tak ztrácí možnost se nechat "zdarma" otestovat
(zaměstnavatel zaměstnanci nenabízí alternativu v proplacení samotestu, který by si
zaměstnanec zakoupil a provedl jej pro účely plnění pracovních povinností sám).
K Vaší žádosti uvádím následující:
To, že si zaměstnavatel plní svoji zákonnou povinnost testovat zaměstnance
prostřednictvím nároku pojištěnce na 1 test za týden zdarma, není v souladu
s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví viz. níže.
Při testování ve firmách je třeba maximálně využít samotestování. Rovněž je možno
testovat POC antigenními testy „závodním“ či smluvním lékařem daného podniku, nebo
externím poskytovatelem zdravotních služeb.
V mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví je uvedeno: "Zaměstnavatelé jsou
povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb
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nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou
osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden." Zaměstnavatel nemůže
zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami.
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 47828/202029/MIN/KAN od 1. června 2021 (dále jen „Mimořádné opatření“) mimo jiné platí, že:
„Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím vyšetření na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu se s účinností ode dne 1. června
2021 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
prostřednictvím RT-PCR testu u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního
pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu
považuje za ohnisko nákazy, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se
průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát
v kalendářním měsíci.“ Zároveň s ohledem na čl. VI. Mimořádného opatření platí, že
v případě dodržení všech podmínek, je takový test hrazen z veřejného zdravotního
pojištění.
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