ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Nejčastější dotazy a odpovědi
Antigenní testování u zaměstnavatelů
Tento materiál shrnuje nejčastější dotazy k testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen „testování“).
Jaké předpisy určují pravidla povinného antigenního testování zaměstnanců?
Povinné testování zaměstnanců probíhá dle platných níže uvedených Mimořádných opatření
MZ ČR, která jsou dostupná na webových stránkách MZ ČR:
 MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN
 MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN
 MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN
 MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN
Tato mimořádná opatření upravují rozsah povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců
a poskytovatelů, kteří testování provádí, a určují, jaké podmínky musí být pro testování
splněny.
V návaznosti na výše uvedená Mimořádná opatření MZ ČR vydala ČPZP Organizační opatření
Antigenní testování ve firmách a Organizační opatření Organizace a úhrada antigenního
testování prováděného dle Mimořádných opatření MZ ČR, které komplexně a podrobně
upravují problematiku provádění, vykazování a úhrady antigenních testů hrazených
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně povinného antigenního testování
zaměstnanců hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění prováděného v síti
poskytovatelů zdravotních služeb.
Kterým zaměstnavatelům byla uložena povinnost testovat své zaměstnance?
Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů je prováděno u zaměstnanců:
 všech zaměstnavatelů na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním
nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob,
 všech zaměstnavatelů na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním
nebo národním podnikem a zaměstnávají 50 až 249 osob,
 veřejných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob.
Mohu zajistit testování svých zaměstnanců i v případě, že zaměstnávám méně než 50
osob?
Ano, i v tomto případě můžete zajistit antigenní testování zaměstnanců v režimu dobrovolného
testování.
Kdo může provádět antigenní testování hrazené ze systému veřejného zdravotního
pojištění u zaměstnavatelů?

Antigenní testování zaměstnanců může provádět poskytovatel zdravotních služeb, který má
platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Vlastní antigenní testování provádí
zdravotnický pracovník tohoto poskytovatele.
Jak mohu jako zaměstnavatel zajistit antigenní testování svých zaměstnanců?
Existuje několik možností, jakým způsobem zajistit testování zaměstnanců:
Základním – hlavním pilířem je zajištění testování u zaměstnavatelů prostřednictvím
poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění, kdy testování lze
zajistit jedním z níže uvedených způsobů:
1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování v prostorách
zaměstnavatele
Antigenní testování zaměstnanců bude prováděno prostřednictvím závodního lékaře –
poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních
služeb).
 Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 Závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ
ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:
 Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo
v odb. 401 – pracovní lékařství (pokud nemá ordinaci v areálu zaměstnavatele, tak
požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytování
zdravotních služeb).
 Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu. V souladu
s Organizačním opatřením Organizace a úhrada antigenního testování prováděného dle
Mimořádných opatření MZ ČR požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního
identifikačního čísla zařízení (IČZ) nejprve VZP ČR a následně ČPZP.
2. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování v prostorách
zaměstnavatele
Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování
zaměstnanců přímo v provozovně zaměstnavatele. V případě testování přímo na adrese
zaměstnavatele je potřeba požádat dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo
poskytovaní zdravotních služeb.
 Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ
ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

3. Testování mimo prostory zaměstnavatele ve státem a zdravotními pojišťovnami
garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových
center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů
provádějících testování je uveden na stránkách MZ ČR.

 Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

 Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ
ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
4. Testování mimo prostory zaměstnavatele v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních
služeb provádějících testování
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů
zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních
služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní
specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.
 Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ
ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
Další možností je zajištění antigenního testování prostřednictvím doplňkového pilíře formou
tzv. samotestování zaměstnanců, s využitím nového příspěvku z fondu prevence na „Program
na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“.
Přispívá zdravotní pojišťovna na antigenní testování v rámci doplňkového pilíře?
Za účelem podpory a úhrady nákladů spojených s prováděním testování u zaměstnavatelů
v doplňkovém pilíři samotestování byl vytvořen nový příspěvek z fondu prevence na „Program
na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“.
Nový příspěvek zdravotních pojišťoven z fondu prevence je vytvořen v návaznosti na usnesení
vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou (dále jen
„samoodběrových testů“) u společností podnikajících v České republice a osob samostatně
výdělečně činných, které nemají objektivní možnost zajistit testování antigenními testy
prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů
zdravotních služeb.
Podmínky programu budou zveřejněny na webu všech zdravotních pojišťoven a na společném
webu zdravotních pojišťoven www.samotesty-covid.cz, kde budou informace průběžně
aktualizovány.
Jak často jsou zaměstnanci testováni?
Zaměstnavatelé uvedení ve výše uvedených Mimořádných opatření MZ ČR jsou povinni zajistit
pro své zaměstnance antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné
poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, které lze použít laickou osobou ve frekvenci alespoň jedenkrát za týden.

Ve kterých případech se antigenní testování neprovádí?
Povinné testování u zaměstnanců neprovádí u:

 osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich
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, a
 osob, 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.
Zaměstnanec je povinen prokázat výše uvedené skutečnosti potvrzením vystaveným
poskytovatelem zdravotních služeb.
Jaké antigenní testy je možno použít?
Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 vykázané k úhradě z prostředků
veřejného zdravotního pojištění (výkon 99949)
Testy 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 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.
Antigenní testy používané pro tzv. samotestování
Seznam antigenních testů, kterým vydalo MZ ČR výjimku pro laické použití, je dostupný
na tomto
odkazu:
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mzvyjimku/, a dále je možno použít testy, kterým bylo vydáno povolení SÚKL.
Mám více zaměstnanců, kteří mají více zaměstnavatelů, jak probíhá testování u nich?
V případě, že máte zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni u více zaměstnavatelů, je nejvhodnější,
aby pro testování byla využita některá z možností testování u poskytovatelů zdravotních služeb.
Takto otestovanému zaměstnanci je umožněno se prokazovat u ostatních zaměstnavatelů
potvrzením o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb, který testování
provedl. Tímto potvrzením se pak zaměstnanec může ve lhůtě 7 dnů od jeho absolvování
prokazovat u všech svých zaměstnavatelů.
K tomuto účelu může být využit i formulář „Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz
antigenu SARS-CoV-2“, který je umístěn na stránkách MZ ČR.

