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Výklad k regulované ceně testů na vyšetření na průkazu SARS-CoV-2 

 

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2015 č. j. 8 

As 66/2014-51 vyplývá, že regulovanou cenu nelze navyšovat povinnými 

příplatky tím, že by např. byla nabízena pouze současně s dalšími službami jako 

balíček služeb za vyšší než regulovanou maximální cenu. Soud v uvedeném 

řízení doslova uvedl, že „úředně stanovené maximální a pevné ceny v sobě proto 

obsahují i kalkulaci oprávněných nákladů a nelze je uměle navyšovat“. 

Konstatoval tak jinými slovy, že veškeré nutné náklady regulované činnosti jsou 

již zahrnuty v regulované maximální ceně a že tedy, ještě jinak řečeno, za tuto 

cenu musí být služba kupujícímu reálně dostupná.  

Vztaženo na cenovou regulaci zdravotních služeb, z tohoto rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu je nutné dovodit, že poskytovatelé, kteří se 

rozhodnou samoplátcům poskytovat maximální cenou regulované zdravotní 

služby (kterými je v současnosti testování na COVID-19 formou PCR a 

antigenních testů), je musí alespoň v jedné variantě nabízet za cenu odpovídající 

cenové regulaci. Pokud se rozhodnou nabízet k nim další volitelné služby 

zpoplatněné nad rámec cenově regulovaných zdravotních služeb, mohou tyto 

služby nabízet pouze za předpokladu, že jejich čerpání je zcela ponecháno na 

dobrovolném rozhodnutí kupujícího, jinak by se jednalo o porušení cenové 

regulace.  

Z toho zároveň vyplývá, že v regulované ceně provedeného testování, ať 

už se jedná o PCR test nebo antigenní test, je zahrnuto i písemné sdělení 

výsledku pacientovi, jelikož toto písemné sdělení výsledku pacientovi nelze 

povinně zpoplatnit nad rámec regulované ceny, tím by podle výše uvedeného 

judikátu došlo k popření smyslu cenové regulace. Bez písemného sdělení 

výsledku pacientovi by pak naopak zcela postrádalo smysl takový test vůbec 

provádět, jelikož naprostá většina pacientů test podstupuje právě kvůli 

písemnému potvrzení o jeho výsledku. 
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