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Vážený pane náměstku, 

dovolte mi, abych z pověření pana ministra odpověděla na Váš dopis týkající se zařazení 

územních samosprávných celků mezi subjekty, které jsou oprávněné čerpat příspěvek 

na pořízení testů na onemocnění covid-19 určených pro použití laickou osobou. 

V prvé řadě je třeba uvést, že poskytování příspěvku z tzv. fondu prevence zdravotní 

pojišťovny je plně v rozhodovací kompetenci jejích samosprávných orgánů. Nejedná se 

tedy o nárok pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. Rozsah oprávněných zaměstnavatelů odpovídá dřívější praxi 

vyplývající z usnesení vlády č. 191 ze dne 24. února 2021 navazující na dohodu vládních 

představitelů se zdravotními pojišťovnami. Jedná se tedy především o společnosti 

podnikající v České republice a osoby samostatně výdělečně činné. Na základě později 

přijatého mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN byl okruh 

oprávněných osob rozšířen o tzv. nestátní neziskové organizace. O zařazení tzv. 

veřejných zaměstnavatelů včetně obcí bylo debatováno již v rámci jarního testování, 

přičemž převládl názor, že tyto do okruhu osob oprávněných žádat o příspěvek nepatří. 

To je dáno především tím, že by fakticky docházelo k přelévání finančních prostředků 

z jednoho veřejného rozpočtu (zdravotní pojištění) do jiného veřejného rozpočtu (obce či 

kraje), a to za poměrně robustní administrativní náročnosti celého procesu. Zde 

připomínám, že v důsledku jsou výdaje zdravotní pojišťovny na poskytování tohoto 

příspěvku refundovány ze základního fondu zdravotního pojištění (srov. např. § 19 odst. 

2 zákona č. 280/1992 Sb.). Považuji přitom za nezbytné, aby za současné situace byly 
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využívány co nejodpovědněji s přihlédnutím k tomu, že je třeba je využívat pro 

financování zdravotních služeb včetně těch souvisejících s řešením pandemie covid-19. 

Systém veřejného zdravotního pojištění přijal zcela zásadní část společenské 

odpovědnosti při řešení pandemie covid-19 a mám za to, že není spravedlivé žádat 

zdravotní pojišťovny o podporu veřejných rozpočtů obcí a krajů v podobě refundace 

příspěvku na pořízení testu určeného pro použití laickou osobou. To platí zvlášť ve chvíli, 

kdy je nutné všechny zaměstnance veřejné správy motivovat k očkování řádně 

schválenými očkovacími látkami, jakožto nejvhodnějšímu prostředku ochrany proti 

onemocnění covid-19. 

  

 

 

S pozdravem 

Vážený pan 
Mgr. Petr Vokáč  
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní 
samosprávy 
Ministerstvo vnitra 
 
 
 
 
Na vědomí: 
Asociace krajů České republiky  
Svaz měst a obcí České republiky  
Sdružení místních samospráv České republiky  
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s 
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