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Poplatky za testy zdarma jsou protiprávní
Kristýna Šopfová
Zajít si na bezplatný covidový
test může každý pojištěnec až
šestkrát do měsíce. Buď na
PCR, nebo antigenní test. Ani
v jednom případě není potřeba
cokoli hradit, pokud testovaný
nepřekročil limit povolených
testů a povinný několikadenní
odstup mezi nimi.
Některá odběrová místa si ale
nárokují „servisní poplatek“. Někteří lidé, kteří částku na místě
uhradili, ale chtějí peníze zpět.
Zastání hledají na pražském magistrátu i u ministerstva.
O vrácení peněz usiluje už
třetí měsíc pan Jan, který si přál
kvůli řízení s pojišťovnou zůstat
v anonymitě. „Jelikož jsem poplatek zaplatil kartou, následně
jsem podal reklamaci u banky
z důvodu neoprávněně požadované platby a klamání zákazníka. Banka byla vstřícná a částku

mi předběžně vrátila na kartu,
reklamační řízení však ještě není ukončeno,“ sdělil Právu.
V odběrovém místě společnosti Česká nemocniční, s. r. o.,
v Praze 4 si nechal začátkem léta udělat PCR test. Na místě ale,
jak doložil na účtence, musel
uhradit 200 korun, jakožto „administrativní poplatek“.

Komunikační šum?
„Na místě nebyla uvedena
žádná informace o účtování poplatku. Pracovníci jen odkazovali na web. Mám však screenshot stránek z té doby, ze kterého podle mě není vůbec zřejmé,
kdy je poplatek účtován,“ vyčítá
pan Jan. „Nyní už je formulace
změněna, což je právě důkaz toho, že původní formulace byla
klamavá,“ domnívá se.
Podobných výhrad na postup
testovacího místa se objevilo
víc. Dva podněty řešil i pražský

magistrát. „Obě podání jsme
prověřili a poskytovatel byl vyzván, aby se k podání vyjádřil,“
sdělil Právu mediální asistent
magistrátu Tadeáš Pavlík.

Pojištěnci mohou
uhrazení poplatku za
expresní vyhodnocení
odmítnout
ministerstvo zdravotnictví
Upozornil, že poplatek je vyžadován za expresní vyhotovení, což je bráno jako služba navíc, za kterou si mohou lidé připlatit. Do rozepře mezi lidmi
a firmou tak magistrát dál nezasahoval. „Jednalo se o nedorozumění při komunikaci. Poskytovatel se klientovi omluvil
a požádal o zaslání čísla účtu,
kam by mohl poplatek vrátit.
U druhého klienta se jednalo
o dotaz, zda tuto částku neuhra-

dila současně zdravotní pojišťovna,“ doplnil Pavlík.
Právo oslovilo i společnost,
která odběrové místo v Praze 4
provozuje. V metropoli zajišťuje
Česká nemocniční, s. r. o., testování na dalších třech místech,
kde podle zástupce firmy je vše
bez problémů. Žádné stížnosti,
vše je zájemcům o test jasné.
Dříve „administrativně-manipulační poplatek“ teď na webu
centra nese u PCR testu přesnější
popis a vysvětlení, že jde o „zajištění výsledku do 36 hodin,
manipulaci a uskladnění vzorku“. Pokud by do té doby nepřišel výsledek, lze podle společnosti poplatek reklamovat.
Nezákonný postup je to podle
resortu zdravotnictví, jen když
není jiné volby a lidé musejí
částku zaplatit, jinak je neotestují. To se podle společnosti neděje
a lidé mají možnost i standardního vyhotovení do dvou dnů.

„Podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění platí, že
pojištěnec má právo na poskytnutí služeb hrazených zdravotní
pojišťovnou a odběrové místo
od něj nesmí za tyto služby požadovat žádnou úhradu ani nesmí poskytnutí hrazené služby
podmínit čerpáním jiné služby,
kterou by si již pojištěnec musel
uhradit,“ upřesnil za ministerstvo Martin Novotný. „Zakázaný je tedy i povinný servisní
poplatek za expresní vyhodnocení testu,“ dodal.
V dopise, který dostal pan Jan
od ministerstva a poskytl k nahlédnutí redakci, však resort
připouští, že není jasné, zda
zmíněné odběrové místo skutečně dříve nabízelo i testování
bez poplatku. „Je však třeba
uvést, že sankcionování takového postupu je velmi obtížné,“
stojí v dopise. „Velká část odběrových míst totiž z důvodu po-

Někteří středoškoláci už na testy nemuseli
sám, zda se nechá naočkovat.
Myslím, že to hraje roli.“

Denisa Doležalová

Očkoval se
proti vůli otce
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Na základních a středních
školách se včera rozjelo druhé
kolo testování žáků na onemocnění covid-19. Ve středních školách v Moravskoslezském kraji,
které Právo oslovilo, pak tuto
povinnost má jen minimum studentů. Hodně jich má už ukončené očkování.
„V ten první termín, tedy
1. září, u nás nebyl nikdo pozitivní a všichni studenti se nechali otestovat. Dnes, tedy
v druhý termín, nebyl také nikdo pozitivní, jedna žákyně se
nechtěla nechat testovat. Ta tedy
bude muset nosit ochranu úst
a být v bezpečné vzdálenosti,“
sdělil včera Právu ředitel ostravského Wichterlova gymnázia
Jan Netolička.
Dodal, že pedagogové jsou
z větší části naočkovaní. Ten
zbytek ke stejnému termínu jako studenti dokládá test. „Co mě
ale velmi překvapilo, je to, že
máme hodně studentů naočkovaných nebo čekajících na druhou dávku. Máme třídy, kde je
více než polovina naočkovaných
studentů. Je potřeba říct, že se
jedná o ty starší středoškoláky.
Máme totiž čtyřleté a osmileté
gymnázium. Takže jiné je to
u 12letých žáků a jiné u těch 17a 18letých,“ popisoval ředitel.

Učitelka Jana Boriková ze ZŠ Provaznická ukazuje žákům, jak si udělat antigenní test.
„Myslel jsem si, že jich bude
minimum naočkovaných. A třeba v oktávě je 21 studentů z 26
naočkovaných, v septimě jsou
také dvě třetiny žáků naočková-

ny. Čím jsou mladší studenti,
tak to pak ve třídách klesá. Ve
kvintě už je to pak obráceně –
jsou tam čtyři naočkovaní studenti,“ upřesnil Netolička.

Dodal, že u těch starších žáků
to asi bude i tím, že se mohou
rozhodnout sami. „Když jsou
třeba rodiče proti, tak jemu už je
18 let, takže se rozhoduje už

Například 18letý Petr z Vítkovické střední průmyslové školy se nechal naočkovat, i když si
to jeho otec výslovně nepřál.
„Zakázal jsem mu to, ale neposlechl. Tak aspoň toho mladšího
jsme teď nechali doma, než se
přežene testování ve školách.
Chodí do páté třídy. Nenechám
mu rýpat v nose. Nejsme ovce,“
reagoval Petrův otec, který si
ale nepřál zveřejnit jméno, aby
jeho děti neměly ve škole potíže.
Podle ředitelky ostravské ZŠ
Provaznická Libuše Přikrylové
jsou ale rodiče povinni své děti
do školy posílat i v době, kdy
probíhá testování. „Samozřejmě
běžná omluva se toleruje, ale
pokud bychom zjistili, že je to
účelové, a dítě by chybělo delší
dobu, tak by se to muselo řešit
dle školního řádu,“ uvedla Přikrylová s tím, že stejně po návratu dítěte do školy musí rodiče doložit potvrzení o jeho bezinfekčnosti.
„Bez negativního antigenního či PCR testu, bez očkování
nebo potvrzení o prodělání covidu-19 ho do školy nepustíme,“
zdůraznila ředitelka.

třeby zajistit široké kapacity testování není ve standardním
smluvním vztahu se zdravotní
pojišťovnou, v jehož rámci by
bylo možné přistoupit k uložení
sankce, případně jej i rozvázat.“

Možnost volby
Jediné řešení je tak vybrat
místo bez servisních poplatků.
V Praze je 112 odběrových míst.
„Pojištěnci mohou uhrazení poplatku za expresní vyhodnocení
odmítnout a test hrazený pojišťovnou (v rámci stanovených
měsíčních limitů) jim přesto musí odběrové místo poskytnout,“
podotkl Novotný. Zpětné vymáhání peněz je složitý proces.
Podle platného nařízení mohou lidé s veřejným pojištěním
jednou týdně podstoupit AG test
a dvakrát do měsíce PCR test.
Při překročení limitu si test platí. Nevztahuje se to na testy, které nařídil lékař nebo hygiena.

Úřad prošetří
sdílení dat přes
aplikaci Tečka
Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) se po kontrole
covid pasů nebo třeba povinnosti evidovat kvůli covidu zákazníky ve službách podívá
i na aplikaci Tečka, která obsahuje informace o prodělané nemoci, očkování nebo výsledky
testů na covid.
V pilotním provozu běží
u vybraných akcí od včerejška
možnost sdílet informace
o bezinfekčnosti s prodejci
vstupenek. Lidé tak mohou dopředu doložit, že mají platný
certifikát, a na místě už ho ukazovat nemusí. K poskytnutí
osobních dat je ale potřebný
souhlas klientů, a to hned dvakrát, než se informace zcela
odešlou. Podle Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) by
tak mělo být vše v souladu
s GDPR.
ÚOOÚ se k tomu zatím vyjadřovat nechce. „Ve věci aplikací Tečka a čTečka zahájí úřad
už v blízké době kontrolu, s jejímiž výsledky a poznatky veřejnost seznámí nejpozději
v rámci svých pravidelných
přehledů kontrol,“ sdělil Právu
Vojtěch Marcín, zastupující
mluvčí ÚOOÚ.
(špf)

Pozvánka pojišťoven řadě neočkovaných nedorazila
Kristýna Šopfová
Oslovit neočkované proti covidu dopisem chtělo ministerstvo zdravotnictví už v červenci.
Šéf resortu Adam Vojtěch (za
ANO) tehdy mluvil o jedné
z cest, jak reagovat na klesající
zájem o vakcínu, což je stále aktuálnější.
K řadě lidí dopis ale stále nedoputoval. Pojišťovny totiž zvolily různý postup: některé posla-

ly výzvu jen seniorům, jiné
všem dospělým neočkovaným
a některé vůbec nikomu.
Prázdnou schránku má stále
paní Věra (65). „Stále nic od pojišťovny nedostala a očkovat se
nechce. Covid navíc prodělala
a říká, že nechce být pokusným
králíkem,“ popisuje její postoj
vnučka Lucie, která učí v základní škole na Kyjovsku.
Poslední statistiky ukazují, že
bez registrace zůstává zhruba

400 tisíc seniorů nad 60 let. Na
ně se zaměřila největší česká
pojišťovna. „VZP rozeslala
svým klientům ve věkové kategorii nad 60 let 509 tisíc zvacích
dopisů na očkování proti covidu, jejichž znění bylo jednotné,“
sdělila Právu mluvčí VZP Viktorie Plívová. V dopise seniorům radí, jak se mají k vakcinaci přihlásit a kde jim s tím pomohou. Třeba na lince 1221.
Podobně se na starší 65 let a ne-

očkované zaměřila Revírní bratrská pojišťovna.
Na žádost ministra začala
v polovině srpna s rozesíláním
i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Dopis adresovala všem nad 18 let, u kterých
neeviduje ani první dávku.
„Předpokládáme, že rozešleme
více než 380 tisíc dopisů, přičemž Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má přes 1,3
milionu klientů,“ přiblížila PR

specialistka pojišťovny Jitka
Mravinacová. S osvětou kolem
očkování ale pojišťovna začala
podobně jako jiné už v lednu.
Některé pojišťovny se do letní
kampaně nezapojily. „Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna
dosud takový dopis svým klientům nerozesílala,“ poznamenala
mluvčí Elenka Mazurová.
Náklady spojené s dopisy
jdou do milionů. „Je to dobrá investice. Bylo potvrzeno, že pro-

středky investované do takových preventivních kampaní se
mnohonásobně vrátí v podobě
ušetřených nákladů na léčbu,“
uvedl za Vojenskou zdravotní
pojišťovnu mluvčí Jan Mates.
Zatímco vakcína a její aplikace stojí stovky korun, týden na
JIP s ventilátorem vychází na
víc než 400 tisíc. Za pacienty na
přístroji ECMO je to téměř
700 tisíc a u standardních lůžek
jde o desítky tisíc korun.

Kam se poděly výsledky šestiny škol? Hledáme, zní z krajů
Stále chybí kompletní výsledky testů z minulého týdne, kdy
proběhla první vlna plošného
testování žáků a studentů základních a středních škol. Podle
ministerstva zdravotnictví se
nepodařilo dobrat výsledků od
13 až 14 procent škol. Proč tomu
tak je, netuší hygienici, ředitelé
ani ministerstvo školství.
Podíl škol, které se zapojily,
se stále pohybuje mezi 86 a 87
procenty. „Zvyšuje se to jen velmi pomalu,“ řekl Právu mluvčí
ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Ministerstvo školství podle svého vyjádření zjišťuje podrobnosti a bude školy
kontaktovat. „Může se ale jednat například o školy, u kterých

došlo ke změně organizace
školního roku,“ napsala Právu
mluvčí resortu Aneta Lednová.
To, že část škol odložila začátek školního roku až na tento týden, připustil i Jiří Zajíček,
šéf Unie školských asociací
(CZESHA), která zastřešuje
střední odborné školy. „Možná
někde začali učit až dnes, ale to
procento (chybějících údajů) je
příliš vysoké. Netuším, čím to
je,“ řekl Právu. A o žádných potížích s předáváním informací
o ukončených testech nevěděl od
svých kolegů ani prezident Asociace ředitelů ZŠ Luboš Zajíc.
Zatím je známo, že pozitivních bylo zaznamenáno 111, přičemž základní a střední školy

Vysvětlení k absencím výsledků z části škol nemají ani
krajské hygienické stanice.
V Plzeňském kraji nedodalo výsledky ke 2. září asi sedm školských zařízení. „Je ale pravděpodobné, že už je dohlásily, těžko se to dohledává, přesné číslo
teď nevíme,“ řekla Právu včera
Petra Langová z místní stanice.
Hygienici měli poslední údaje
ze 456 zařízení s výsledky z více než 50 tisíc testů. „Pozitivních bylo 28 antigenních testů,
z toho 23 ze školy v Rokycanech,“ uvedla.
letos navštěvuje na 1,4 milionu
Naopak už byl ale zaznamedětí. Testováno bylo přes milion nám jeden případ, kdy žák z jižžáků, uvedl ministr zdravotnic- ního Plzeňska měl antigenní test
negativní, pak se však ukázalo,
tví Adam Vojtěch (za ANO).

že jeho rodina i on jsou nakaženi. „Protože byl ve škole brán
jako negativní a byl tedy bez
roušky, musela celá třída do karantény,“ dodala Langová.
Po pondělním druhém testování měli hygienici výsledky
z 226 školních zařízení. „Dvanáct antigenních testů vyšlo pozitivních,“ doplnila Langová.
Část výsledků postrádají i hygienici v Královéhradeckém
kraji. „Postupně probíhá se školami komunikace,“ sdělila
mluvčí stanice Veronika Krejčí.
PCR testy se jako pojistka zatím osvědčily i v rámci prvního
kola. „V rámci prvního kola preventivního antigenního testování bylo školami doposud nahlá-

šeno 13 pozitivních osob. Ani
v jednom případě nebyly zjištěny v rámci školy rizikové kontakty a nebyla nařízena karanténní opatření,“ uvedla Krejčí.
„Všechny školy nám už po
prvním testování nahlásily výsledky, i když některým jsme to
museli připomínat. Na jihu
Čech se v minulém týdnu testovalo asi 90 tisíc dětí a pozitivních bylo asi devět,“ řekla Právu
ředitelka Jihočeské KHS Kvetoslava Kotrbová.
Školy se hlásily i na začátku
týdne po dalším testování. „Testování je podle mě velmi důležité, protože můžeme včas zasáhnout,“ doplnila Kotrbová.
(orh, ib, lž, jim)

