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Refundace nákladů za provedení testu na COVID-19 v zahraničí
V případě, že jste během dovolené absolvovali v zahraničí test na COVID-19 a jeho provedení jste
si hradili sami, máte možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o náhradu vynaložených nákladů.
Případná náhrada nákladů je však omezena některými podmínkami, podle toho, z jakého důvodu
a v jaké zemi jste test podstoupili.
V případě provedení testu v zahraničí pouze z důvodu protiepidemických opatření (například
z důvodu návratu z dovolené) se nejedná o neodkladnou ani lékařsky nezbytnou zdravotní péči, a
proto je případná refundace ze strany zdravotní pojišťovny možná pouze do výše českých cen, a
to za splnění podmínek pro jejich úhradu dle českých právních předpisů, a vztahuje se výhradně
na členské státy EU.
Pokud provedení testu indikoval lékař na základě zdravotního stavu a klinických příznaků pacienta,
jednalo se o lékařsky nezbytnou či dokonce nutnou a neodkladnou zdravotní péči a náhradu ze
strany zdravotní pojišťovny lze přiznat s ohledem na to, kde byl test podstoupen. V případě
členských států EU, zemí ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) a Velké Británie si
může pojištěnec zvolit, zda chce náhradu nákladů vyčíslit dle tarifů státu ošetření, nebo dle tarifů a
podmínek pro úhradu v ČR. V případě ostatních zemí, lze náhradu vyčíslit pouze do výše českých
cen a za splnění podmínek pro jejich úhradu dle českých právních předpisů.
Všechny žádosti o náhradu nákladů vynaložených za zdravotní péči čerpanou v zahraničí
posuzuje zdravotní pojišťovna ve správním řízení a je proto nezbytné, aby klient vyplnit Žádost o
náhradu nákladů vynaložených za zdravotní služby v zahraničí (na webu ZP MV ČR v sekci
„Formuláře pro pojištěnce“) a zaslal ji zdravotní pojišťovně poštou nebo prostřednictvím datové
schránky, případně předal na některém z klientských pracovišť ZP MV ČR. S ohledem na správní
řízení a sdělování osobních údajů zasílá ZP MV ČR písemnosti správního řízení doporučeně do
vlastních rukou v obálce s červeným pruhem.
K žádosti je třeba doložit následující doklady:
 lékařskou zprávu nebo jinou lékařskou dokumentaci s indikací k testu (pokud byl indikován
lékařem),
 fakturu či doklad, ze kterého bude patrné, kterých zdravotních služeb se vynaložená částka
týká + potvrzení o zaplacení,
 potvrzení výsledku testu (výše refundace se liší podle toho, zda byl test vyhodnocen jako
negativní či jako pozitivní).
V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na naši Infolinku 844 211 211 nebo
info@zpmvcr.cz.
Přejeme všem našim klientům pohodové léto, které budou moci využít načerpání potřebných sil.
Vaše ZP MV ČR
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