Zpracováno 11. 3. 2021

Nejčastější dotazy a odpovědi – dobrovolné plošné testování osob
Tento materiál shrnuje nejčastější dotazy k plošnému testování osob, které jsou účastny
veřejného zdravotního pojištění v České republice, na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů (dále jen „testování“).

Jaké předpisy určují pravidla plošného testování osob?
Plošné testování osob probíhá nadále dle platného Mimořádného opatření MZ ČR.
Aktuálně je testování prováděno dle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021 č.j.
MZDR47828/2020-18/MIN/KAN (dále i „Mimořádné opatření“), které je dostupné na
webových stránkách MZ ČR:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigennitestovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf.
Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinností poskytovatelů, kteří testování provádí,
a určuje, kdo má testování nárok a jaké podmínky musí být pro testování splněny.
V návaznosti na výše uvedené Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021 vydala VZP ČR
nové Organizační opatření VZP ČR č. 6/2021, které komplexně a podrobně upravuje
problematiku provádění, vykazování a úhrady antigenních testů hrazených z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.

Od kdy plošné testování osob probíhá?
Testování probíhá dle průběžně vydávaných Mimořádných opatření MZ ČR, a to již
od 16. 12. 2020 až do odvolání.

Jak často mohou osoby v rámci plošného testování podstoupit antigenní
testování?
Pojištěnec, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na
bezplatné provedení antigenního testu nejvýše jedenkrát za 3 dny.

Kdy se plošné antigenní testování neprovádí?
Antigenní vyšetření se neprovádí:
- u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně
v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90
dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,
- u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC
antigenní test s negativním výsledkem.
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Kdo testování provádí?
Plošné testování prostřednictvím antigenních testů ve smyslu mimořádného opatření probíhá:
- v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“),
- v sekundární síti AOC u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících
garantovanou síť AOC – především praktičtí lékaři, ambulantní specialisté,
stomatologové.

Kdo spadá do garantované sítě antigenních odběrových center - AOC?
Do garantované sítě AOC jsou zařazeni:
- stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým
byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
- stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla
nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
- poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů
odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro
samostatné pracoviště AOC.

Jakou provozní dobu musí splňovat AOC zařazené do garantované sítě?
Provozní doba vyhrazená pro provádění antigenních testů v rozsahu:
a) 7 dní v týdnu, min. 10 hodin denně v AOC u poskytovatelů zdravotních služeb –
u organizací zřizovaných MZ ČR s nasmlouvanou odb. 955 – odběrové centrum
b) 6 dní v týdnu, min. 6 hodin denně v AOC u ostatních poskytovatelů se současně
nasmlouvanou odb. 955 – odběrové centrum
c) 7 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně v AOC u poskytovatelů se současně
nasmlouvanou odb. 957 – odběrové místo
d) 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně u nově samostatně nasmlouvaných AOC – odb.
958 – AOC

Kdo spadá do sekundární sítě AOC?
Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří
všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:
a) kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedeného Mimořádného
opatření,
b) kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN)
a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
c) kteří zajistí testování prostřednictvím POC antigenního testu zdravotnickým pracovníkem.
Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který disponuje zdravotnickým pracovníkem, jenž
je vzhledem ke svému vzdělání oprávněn provádět odběr biologického materiálu, nemusí
zdravotní pojišťovně hlásit, že bude na svých pracovištích provádět antigenní testování
v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením v rámci sekundární sítě antigenních
odběrových center.
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Pokud poskytovatel zdravotních služeb splňuje výše uvedené podmínky a nemá uzavřenu
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR, zašle žádost o možnost provádět
a vykazovat antigenní testování na e-mailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím,
že do předmětu e-mailu uvede vždy své IČO, název firmy. Na základě žádosti mu bude následně
sděleno prostřednictvím místně příslušné regionální pobočky VZP ČR identifikační číslo
zařízení (IČZ) a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). IČZ bude platné pro všechny
zdravotní pojišťovny.

Jakou provozní dobu musí splňovat poskytovatelé zařazení do sekundární
sítě?
Pro poskytovatele v sekundární síti nejsou stanovena fixní pravidla provozní doby.
Poskytovatel provozní dobu pro antigenní testování stanovuje dle svých možností a kapacity.
Případnou dočasnou změnu v ordinačních hodinách (především rozšíření ordinační doby pro
potřeby provádění antigenního testování) není nezbytné hlásit zdravotní pojišťovně.

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 služeb sami bez
ohledu na to, do které kategorie antigenních odběrových center jsou zařazeni.
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.

Jak lze provedené antigenní testování vykazovat?

Provedený výkon dobrovolného plošného testování osob vykazují poskytovatelé
prostřednictvím VZP výkonu 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
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 (včetně dokladu 01s) 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.
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Musím zdravotní pojišťovnu žádat na nasmlouvání výkonu pro plošné
testování?

O nasmlouvání zdravotního výkonu 99949 poskytovatelé zdravotních služeb nežádají. Výkon
bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
služeb.

Jak postupuje AOC v případě pozitivního výsledku antigenního testu
u osoby, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19?
Dle Mimořádného opatření MZ ČR je ihned po pozitivním výsledku antigenního testu
u asymptomatické osoby indikováno konfirmační vyšetření prostřednictvím RT-PCR testu.
V tomto případě indikuje AOC neprodleně odběr biologického materiálu pro účely RT-PCR
testu v laboratoři. AOC zadává elektronickou žádanku na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 metodou RT-PCR v ISIN (viz níže). Odběr je neprodleně proveden v odběrovém
centru/místu (tj. u poskytovatele s nasmlouvanou odborností 955/957). Žadatelem
laboratorního vyšetření je v tomto případě IČP s nasmlouvanou odborností 958 – antigenní
odběrové centrum (AOC).

Jak naplnit podmínku napojení na elektronické nástroje Chytré karantény
pod správou MZ ČR?

Ke splnění nezbytného předpokladu k provádění testování, tj. napojení poskytovatele na
elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR a realizování všech povinných
a jednotných hlášení, je třeba na základě mimořádného opatření MZ ČR využívat
Informační systém infekčních nemocí (ISIN).
Přístup do ISIN byl Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zřízen všem
poskytovatelům zdravotních služeb bez výjimky. Poskytovatelé obdrželi od ÚZIS e-mail
(pozn. na kontaktní adresu, kterou používají poskytovatelé pro odesílání výkazů) s odkazem pro
zadávání žádanek a výsledků POC testů (blíže viz odkaz na stránkách ÚZIS:
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19).
V případě
problémů
se
neváhejte
obrátit
na
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8431.

Stránka 4 z 4

kontaktní

adresy

ÚZIS:

