
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
 

Nejčastější dotazy a odpovědi 

Antigenní testování u poskytovatelů zdravotních 

a sociálních služeb 
      

Tento materiál shrnuje nejčastější dotazy k povinnému a dobrovolnému testování 

zaměstnanců/klientů/pacientů/uživatelů u vybraných poskytovatelů zdravotních a sociálních 

služeb na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních 

testů.  

 

Jaké předpisy určují pravidla pro testování u vybraných poskytovatelů zdravotních 

a sociálních služeb?  
Testování u vybraných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb probíhá aktuálně 

dle těchto Mimořádných opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021:  

 Povinné testování zaměstnanců: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN  

 Povinné testování klientů/pacientů/uživatelů: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN  

 Dobrovolné testování zaměstnanců, uživatelů a návštěv: MZDR 47828/2020-

18/MIN/KAN  

 

V návaznosti na výše uvedená Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021 vydala ČPZP 

Organizační opatření Organizace a úhrada antigenního testování prováděného dle 

Mimořádných opatření MZ ČR, které komplexně a podrobně upravuje problematiku provádění, 

vykazování a úhrady antigenních testů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Povinné testování dle dřívějších Mimořádných opatření MZ ČR je dále popsáno v 

Organizačním opatření  Realizace vykazování a úhrady screeningových POC antigenních testů 

u poskytovatelů zdravotních/sociální služeb.  

 

 

Komu byla uložena povinnost provádět preventivní testování klientů/pacientů/uživatelů?  

Dle výše uvedených Mimořádných opatření MZ ČR je povinnost provést testování 

u klientů/pacientů/uživatelů přímo uložena těmto poskytovatelům zdravotních nebo sociálních 

služeb:  

 poskytovatelům dlouhodobé lůžkové péče, přičemž za poskytovatele dlouhodobé 

lůžkové péče se považují pouze poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 9F9/9H9,  

 poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,  

 poskytovatelům sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě.  

 

 

Komu byla uložena povinnost provádět preventivní testování zaměstnanců?  
Dle Mimořádných opatření MZ ČR je povinnost provést testování u zaměstnanců, kteří 

přicházejí do přímého kontaktu s pacienty/klienty/uživateli přímo uložena těmto 

poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb:  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-pacienti-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Organizace_a_uhrada_antigenniho_testovani_provadeneho_dle_Mimoradnych_opatreni_MZ_CR_06_2021.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Organizace_a_uhrada_antigenniho_testovani_provadeneho_dle_Mimoradnych_opatreni_MZ_CR_06_2021.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf


 poskytovatelům dlouhodobé lůžkové péče, přičemž za poskytovatele dlouhodobé 

lůžkové péče se považují pouze poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 9F9/9H9,  

 poskytovatelům domácí péče, tj. poskytovatelé v odbornostech 925/926,  
 poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,  

 poskytovatelům sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě,  

 poskytovatelům pečovatelské služby,  

 poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného 

bydlení,  

 poskytovatelé sociálních služeb poskytující osobní asistenci.  

 

 

V jaké frekvenci mají poskytovatelé povinnost testovat své zaměstnance, resp. 

klienty/uživatele/pacienty?  
Povinné antigenní testování u vybraných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb je 

dle Mimořádných opatření MZ ČR prováděno ve frekvenci jedenkrát za 5 dní.  

 

 

Kteří poskytovatelé sociálních služeb mohou dobrovolně testovat své zaměstnance nebo 

uživatele?  
Dle Mimořádných opatření MZ ČR mohou provádět dobrovolné antigenní testování u svých 

zaměstnanců a uživatelů tito poskytovatelé sociálních služeb:  

 domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

 domovy pro seniory,  

 domovy se zvláštním režimem,  

 poskytovatelé sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě.  

 

Pokud to těmto poskytovatelům nadále jejich personální možnosti umožňují, mohou provádět 

také testování:  

 návštěv jejich uživatelů,  

 zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní 

asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře.  

 

 

V jaké frekvenci mohou poskytovatelé sociálních služeb provádět dobrovolné testování 

zaměstnanců, uživatelů a návštěv?  
Dobrovolné antigenní testování u vybraných poskytovatelů sociálních služeb je 

dle Mimořádných opatření MZ ČR prováděno na žádost osoby ve frekvenci nejvýše jedenkrát 

za 3 dny. 

 

 

Kdy se antigenní testování neprovádí?  
Antigenní vyšetření se neprovádí:  

 osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých 

uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 

nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou 

zprávou,  



 osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky 

v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná 

osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,  

 osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test 

metodou RT-PCR s negativním výsledkem,  

 osobám, které podstoupily v posledních 5 dnech na pracovišti zaměstnavatele 

preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 

testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho 

výsledek je negativní.  

 

U pacientů se dále neprovádí osobám mladším 18 let a osobám v terminálním stadiu 

onemocnění.  

 

 

Kdo je oprávněn provádět vlastní výkon testování?  
Dle Mimořádných opatření MZ je testování oprávněn provádět pouze:  

 zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem daného poskytovatele zdravotních 

služeb,  

 zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem daného poskytovatele sociálních 

služeb,  

 poskytovatel zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu povinnost 

testovat, uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb,  

 jiný poskytovatel zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu 

povinnost testovat, uzavřenu za účelem provedení antigenních testů smlouvu.  

 

 

Co když poskytovatel sociálních služeb nemá zdravotnický personál?  

Dle Mimořádných opatření MZ je testování oprávněn provádět pouze zdravotnický pracovník. 

V případě, že poskytovatel nemá vlastní zdravotnický personál, lze situaci řešit formou 

smluvního zajištění, tedy např. uzavřením dohody o provedení práce s externím zdravotnickým 

pracovníkem nebo poskytovatelem zdravotních služeb. 

 

 

Jaké antigenní testy lze pro dobrovolné testování použít?  
Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí splňovat minimálně tyto parametry:  

 CE IVD certifikaci,  

 deklarovanou citlivost nejméně 90 %,  

 deklarovanou specificitu nejméně 97 %,  

 odběr biologického materiálu musí být prováděn zdravotnickým pracovníkem.  

 

Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb 

sami.  

 

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu 

a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní 

kritéria. 

 



  

Mohu pro antigenní testování nadále používat antigenní testy, které nám byly dodány 

spol. Avenier, a.s.?  

Ano, pokud je poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb zásoben antigenními testy 

dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s., může tyto 

testy až do vyčerpání zásob použít pro povinné antigenní testování zaměstnanců, resp. 

uživatelů/klientů/pacientů, a to v souladu s Organizačním opatřením   Realizace vykazování 

a úhrady screeningových POC antigenních testů u poskytovatelů zdravotních/sociální služeb. 
 

V tomto případě, tedy v rámci povinného antigenního testování, je poskytovateli zdravotních 

nebo sociální služeb umožněno nadále vykazovat provedené testy prostřednictvím výkonu 

č. 99946 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů, resp. 

č. 99947 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců 

poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.  

 

 

Jak se vykazují provedené testy zdravotním pojišťovnám v případě povinného 

antigenního testování zaměstnanců a klientů/uživatelů/pacientů?  

Poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb je v případě povinného antigenního 

testování umožněno do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem 

zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat provedené testy prostřednictvím 

výkonu č. 99946 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů 

a č. 99947 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců 

poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty, a to v souladu s Organizačním 

opatřením Realizace vykazování a úhrady screeningových POC antigenních testů 

u poskytovatelů zdravotních/sociální služeb. Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám 

provádí v tomto případě výhradně poskytovatel (IČO), kterému byly testy dodány 

distributorem. Za účelem zjednodušení vykazování ČPZP připravila manuál a jednoduchou 

aplikaci pro vykazování hrazených služeb zdravotní pojišťovně, který je zveřejněn na webu 

ČPZP: 

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Testování antigenními testy | (cpzp.cz). 

V případě, že již poskytovatelé nejsou zásobeni antigenním testy dodanými smluvním 

distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s., je umožněno vykázat 

provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99949 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 

realizovaný v rámci plošného testování s tím, že antigenní testy si poskytovatel zdravotních 

služeb a sociálních služeb pořizuje na své vlastní náklady (v úhradě za výkon 99949 je zahrnut 

kromě práce zdravotnického pracovníka i vlastní antigenní test). V tomto případě vykazuje 

výkon poskytovatel, který provede vlastní testování prostřednictvím zdravotnického 

pracovníka.  

 

 

 

Jak se vykazují provedené testy zdravotním pojišťovnám v případě dobrovolného 

antigenního testování zaměstnanců a klientů poskytovatelů sociálních služeb?  

Provedený výkon dobrovolného plošného testování osob vykazují poskytovatelé 

prostřednictvím výkonu (VZP) č. 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 

REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ.  

 

Za provedený, vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 99949 obdrží poskytovatel 

350 Kč. Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný 

https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf
https://cpzp.cz/pdf/Realizace_vykazovani_a_uhrady_screeningovych_POC_antigennich_testu_50_2020-01.pdf
https://www.cpzp.cz/testovani-antigennimi-testy


materiál včetně použitého antigenního testu, který splňuje dané požadavky, tj. musí mít CE IVD 

certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %.  

 

Výkon č. 99949 je vykazován na dokladu typu 01 nebo 05 nebo 06 společně s diagnózou Z11.5 

- Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci. Výkon č. 99949 je hrazen mimo 

regulační mechanismy výkonově.  

 

 

Musím zdravotní pojišťovnu žádat na nasmlouvání výkonu 99949?  

O nasmlouvání zdravotního výkonu 99949 poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb 

nežádají. Výkon bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování 

a úhradě hrazených služeb.  

 

 

Co když poskytovatel sociálních služeb nemá uzavřenu smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou?  

V případě, že má poskytovatel uzavřenu smlouvu alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven, 

pak má již přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ), které použije pro vykazování testů všem 

zdravotním pojišťovnám.  

 

Pokud poskytovatel nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a nebylo mu doposud 

přiděleno identifikační číslo zdravotních pojišťoven, pak musí zaslat nejprve na VZP ČR žádost 

o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ). Následně s přiděleným IČZ se 

poskytovatel obrátí na ČPZP s žádostí na emailovou adresu ČPZP smlouvy@cpzp.cz s tím, že 

do předmětu emailu uvede vždy své IČO, IČZ, název firmy.  

 

Jakým způsobem máme evidovat provedené antigenní testy?  

V případě testování pacientů, u kterých poskytovatel vede standardní zdravotnickou 

dokumentaci, je provedené testování zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta, a to 

v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 

V případě testování klientů/zaměstnanců, u kterých poskytovatel nevede zdravotnickou 

dokumentaci, je poskytovatel povinen vést evidenci realizovaných testů, a to minimálně 

v rozsahu:  

 identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo,  

 příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně,  

 datum a čas realizace testu,  

 výsledek vyhodnocení testu,  

 identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno 

a příjmení, podpis – v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést 

souhrnně na každý list evidence,  

 identifikace (obchodní název a typ) použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády 

ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním 

distributorem zdravotních pojišťoven.  

 

 

V rámci vedení evidence realizovaných testů je vyžadována identifikace použitého testu. 

Co je potřeba uvést?  
V rámci evidence poskytovatel uvede obchodní název a typ používaného testu.  

 

mailto:smlouvy@cpzp.cz


 

Pokud bude testování provádět smluvní (závodní) lékař, bude si výkon testování 

vykazovat sám?  
V případě, že je pro povinné antigenní testy využit test dodaný smluvním distributorem 

zdravotních pojišťoven spol. Avenier, a.s., antigenní testování zdravotním pojišťovnám 

vykazuje výhradně poskytovatel (IČO), kterému byly testy dodány distributorem. Pokud testy 

provádí závodní lékař, testy zdravotní pojišťovně nevykazuje – vykazuje poskytovatel 

sociálních služeb a realizovanou zdravotní službu si tyto subjekty navzájem přeúčtují. 

  

V případě, že jsou pro testování využity testy, které si již poskytovatel pořídil ve vlastní režii, 

pak vykazuje testy poskytovatel, který vlastní testování provedl. 


