
 

 

Věc: odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

         o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

VZP ČR obdržela dne 24. 5. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“, která se týkala poskytnutí následujících 

informací: 

1. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců na pracovištích?  

2. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců na pracovištích?   

3. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným 

testováním žáků základních škol?  

4. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným 

testováním žáků základních škol?   

5. Jakou celkovou částku vynaložila Vaše pojišťovna za období březen 2020 až duben 

2021 v souvislosti s prováděním testů rt-PCR a tzv. antigenních testů?   

6. Jak reaguje či hodlá Vaše pojišťovna reagovat na tyto nepředvídatelné výdaje (např. 

omezením podpůrných programů pro děti a dospělé, omezením počtu zdravotních 

úkonů apod.)?  

7. Lze již v tuto chvíli odhadnout, jaké dopady budou mít uvedené výdaje na poskytování 

zdravotní péče v roce 2021 a 2022?  

8. Jakou částku potřebuje Vaše pojišťovna od státu, aby nemusela omezovat svá plnění 

ve vztahu k preventivní i další zdravotní péči o pojištěnce v letech 2021 a 2022?   

9. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna na proplácení nákladů zdravotní péče za 

pacienty hospitalizované na lůžcích jednotek intenzivní péče v jednotlivých letech  
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a. 2017 

b. 2018 

c. 2019 

d. 2020  

e. doposud za rok 2021 (zde žádáme o uvedení, za jaké období jsou počty 

uvedeny) 

10. Kolik případů hospitalizací na lůžcích jednotek intenzivní péče proplatila Vaše 

pojišťovna v jednotlivých letech  

a. 2017 

b. 2018 

c. 2019 

d. 2020  

e. 2021 (zde žádáme o uvedení, za jaké období jsou počty uvedeny) 

11. Kolik ze shora uvedených případů (pod body 10 d. a 10 e.) proplatila Vaše pojišťovna 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 (samostatně pro rok 2020 a 2021) 

12. Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 

2021 za jeden antigenní test? 

13. Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 

2021 za provedení jednoho testu rt-PCR?   

 

Níže Vám v souladu s oznámením o výši úhrady č.j. VZP-21-02423171-D1A3 (I/108/21) 
sdělujeme požadované informace k bodům 1.,2.,5.,10. a 11. 

1. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců na pracovištích?  

2. Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným 

testováním zaměstnanců na pracovištích?  

Z fondu prevence je hrazeno pouze samotestovani, které vykazují zaměstnavatelé. Ostatní 

testování je hrazeno standardními úhradovými mechanismy, a proto není možné zjistit důvod 

provedených testů, resp. zda tyto byly provedeny z důvodu povinnosti testování zaměstnanců 

na pracovišti. 

VZP ČR na toto samotestování v měsíci březnu a dubnu vynaložila 0,- Kč, jelikož první 

úhrady za samotestování se z důvodu vykazování uskutečnily až v následující měsících. Nad 

rámec dotazu sdělujeme, že v květnu bylo vyplaceno zaměstnavatelům z fondu prevence za 

samotestování zaměstnanců na covid-19  celkem 131.786.051,43 Kč a v první polovině 

června ( 1.6. – 15.6.2021) 57.836.735,77 Kč.  

  



 

5. Jakou celkovou částku vynaložila Vaše pojišťovna za období březen 2020 až březen 

2021 v souvislosti s prováděním testů rt-PCR a tzv. antigenních testů?   

Za období od března 2020 do března 2021 vynaložila VZP ČR ze Základního fondu 

zdravotního pojištění na testování PCR a antigenními testy na covid-19 celkem 

4.604.445.538,-Kč. Úhrada nezahrnuje výkon odběru biologického materiálu u PCR testů. 

 

10. Kolik případů hospitalizací na lůžcích jednotek intenzivní péče proplatila Vaše 

pojišťovna v jednotlivých letech  

a. 2017 

b. 2018 

c. 2019 

d. 2020  

e. 2021 (zde žádáme o uvedení, za jaké období jsou počty uvedeny) 

11. Kolik ze shora uvedených případů (pod body 10 d. a 10 e.) proplatila Vaše pojišťovna 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 (samostatně pro rok 2020 a 2021) 

Rok 

Počet případů 

hospitalizací na lůžcích 

jednotek intenzivní 

péče 

Počet případů hospitalizací 

na lůžcích jednotek 

intenzivní péče s diagnózou 

Covid 19 

2017 189 883   

2018 188 244   

2019 189 019   

2020 171 229 7 604 

2021 38 155 7 803 

 

 

S pozdravem 
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