FAQ k provádění screeningových POC antigenních testů
Komu byla uložena povinnost provádět preventivní testování klientů/pacientů/zaměstnanců?
Dle mimořádných opatření MZ ČR, která jsou dostupná na stránkách MZ ČR věnovaných koronaviru
(https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/), je povinnost provést testování přímo
uložena těmto poskytovatelům:
a) poskytovatelé dlouhodobé lůžkové péče (testování pacientů/zaměstnanců), přičemž za
poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče se považují pouze poskytovatelé s nasmlouvanou
odborností 9F9/9H9,
b) poskytovatelé sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (testování klientů/zaměstnanců),
c) poskytovatelé sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě (testování
klientů/zaměstnanců),
d) poskytovatelé domácí péče (testování zaměstnanců), tj. poskytovatelé v odbornostech
925/926,
e) poskytovatelé pečovatelské služby (testování zaměstnanců),
f) poskytovatelé sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení
(testování zaměstnanců),
g) poskytovatelé sociálních služeb poskytující osobní asistenci (testování zaměstnanců).
Kdo zajišťuje antigenní testy? Zdravotní pojišťovny?
K zajištění nákupu a distribuci screeningových POC antigenních testů byly pověřeny zdravotní
pojišťovny usnesením Vlády ČR č. 1143 ze dne 2. listopadu 2020 dostupného na webu Vlády ČR.
Zdravotní pojišťovny uzavřely smlouvu s distributorem všech zdravotních pojišťoven, se spol. Avenier
a.s., která poskytovatelům, jimž byla uložena povinnost testovat, dodá antigenní testy pro testování
pojištěnců (pacientů/klientů/zaměstnanců).
Co když poskytovatel sociálních služeb zatím testy neobdržel?
Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou dle Mimořádných opatření MZ ČR povinni
realizovat antigenní testování, obdržely zdravotní pojišťovny od MPSV. Seznam byl následně ke dni
12. 11. 2020 aktualizován a předán distributorovi, aby byla zajištěna distribuce antigenních testů pro
všechny poskytovatele obsažené v Mimořádných opatřeních MZ ČR.
Naše zařízení není uvedeno na seznamu poskytovatelů, kterým byly distribuovány testy smluvním
distributorem, i když má povinnost testovat. Co v takovém případě máme dělat?
Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou dle Mimořádných opatření MZ ČR povinni
realizovat antigenní testování, obdržela VZP od MPSV, dále jen „garantovaný seznam“. Pokud se
poskytovatel sociálních služeb v garantovaném seznamu nenajde, může se obrátit se žádostí o
projednání o zařazení na adresu info@avenier.cz, v kopii na adresu testovani_covid@vzp.cz.
Pokud se poskytovatel zdravotních služeb, který je dle Mimořádných opatření MZ ČR povinen
realizovat antigenní testování, ve zveřejněném seznamu nenajde, může se obrátit se žádostí o

projednání o zařazení na adresu info@avenier.cz, v kopii na adresu testovani_covid@vzp.cz, s tím, že
současně zašle oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané příslušným krajským úřadem.
Jak mají poskytovatelé sociálních služeb při testování postupovat?
VZP ve spolupráci s ostatními zdravotními pojišťovnami vydala Organizační opatření VZP ČR č.
50/2020, které je zveřejněno na webu VZP ČR. V něm je popsána distribuce testů, podmínky
vykazování (včetně vedení zdravotnické dokumentace a evidence testování) a úhrady výkonů.
Zároveň toto organizační opatření obsahuje i povinnosti poskytovatelů, kterým byly smluvním
distributorem testy dodány.
Současně byl do datových schránek poskytovatelů sociálních služeb odeslán informativní dopis,
včetně návodu na použití testů a podrobné metodiky vykazování. Podrobné informace a vysvětlení
jsou též zveřejněny na webu VZP ČR.
Kdo je oprávněn provádět vlastní výkon testování?
Dle Mimořádných opatření MZ je testování oprávněn provádět pouze:
a) zaměstnanec poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo
b) poskytovatel zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel sociálních služeb uzavřenu
smlouvu o poskytování zdravotních služeb, nebo
c) poskytovatel zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel sociálních služeb uzavřenu
smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb (testování zaměstnanců).
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 zdravotnických personál lze situaci řešit formou smluvního
zajištění, tedy např. uzavřením dohody o provedení práce s externím zdravotnickým pracovníkem.
Jak se vykazují provedené testy zdravotním pojišťovnám?
Testy použité pro testování, tj. poskytnutí zdravotní služby konkrétnímu pojištěnci, musí být vykázány
příslušné zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec (pacient/klient/zaměstnanec) byl screeningovým POC
antigenním testem testován.
Poskytovatel vykáže provedené výkony za pojištěnce zvlášť každé příslušné zdravotní pojišťovně.
Pro vykazování provedených testů u všech zdravotních pojišťoven jsou zavedeny dva výkony:
a) 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů (testování
klienta/pacienta) a
b) 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců
poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty (testování zaměstnance).

Kdo vykazuje provedené testy? Může to být závodní lékař nebo jiný poskytovatel, který běžně
zajišťuje poskytování péče u daného poskytovatele sociálních služeb?
Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám provádí výhradně poskytovatel, kterému byly testy
dodány distributorem. Za účelem zjednodušení vykazování VZP ČR připravila manuál pro vykazování
hrazených služeb zdravotní pojišťovně, který je zveřejněn na webu VZP ČR.
Vykazují se všechny výkony pouze VZP?
Ne. Je nezbytné vykazovat provedené výkony za pojištěnce zvlášť každé příslušné zdravotní
pojišťovně, jejíž pojištěnec (pacient/klient/zaměstnanec) byl testován.
Musí provedení testů indikovat lékař?
Mimořádná opatření MZ ČR nahrazují indikaci lékařem - v rámci nařízení celoplošného testování u
poskytovatelů sociálních služeb není třeba, aby screeningové POC antigenní testy indikoval lékař.
Co když poskytovatel sociálních služeb nemá uzavřenou 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, pak musí zaslat na
adresu testovani_covid@vzp.cz žádost o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ). Do
předmětu mailu je potřeba uvést IČO a název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP
následně sdělí žadateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Přidělené IČZ a IČP
platí pro všechny zdravotní pojišťovny.
Co když nemá poskytovatel uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami a zatím nemá
přidělené IČZ. Může už testovat?
Ano, testování mohou tato zařízení zahájit ještě před přidělením IČZ. V průběhu testování je potřeba
vyřídit všechny náležitosti potřebné pro vykázání testů zdravotním pojišťovnám.
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.
Pokud bude výsledek screeningového POC antigenního testu pozitivní, musí jít pozitivně testovaný
na PCR test. Kdo pacientovi vystaví žádanku na PCR test?
Poskytovatel postupuje podle Mimořádných opatření MZ a neprodleně oznámí místně příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) skutečnost, že jeho pacient nebo
uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC
antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo byl tímto testem negativně
testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky onemocnění COVID-19.
Místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nařídí tomuto
pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 metodou RT-PCR – tedy indikuje PCR vyšetření.
Naše organizace má smlouvu pouze s VZP na službu domov pro osoby se zdravotním
postižením. Budeme všechny zaměstnanci i klienty (i z jiných pojišťoven) vykazovat VZP? Sociální
službu chráněné bydlení nemáme nasmlouvanou, budeme účtovat spolu s domovem pro osoby se
zdravotním postižením nebo v režimu nesmluvního poskytovatele?
Poskytnutí zdravotních služeb – provedení testování screeningovými POC antigenními testy – bude
poskytovatel sociálních služeb prostřednictvím již přiděleného identifikačního čísla zařízení (IČZ),
které již bylo poskytovateli přiděleno ze strany VZP ČR a bude použito i pro ostatní zdravotní
pojišťovny. Pokud poskytovatel zajišťuje více sociálních služeb, v rámci kterých mu byla uložena
povinnost realizovat testování, bude zdravotním pojišťovnám všechny testy vykazovat přes jedno IČZ
(v rámci jednoho IČO, které obdrželo testy).
Provedené testy bude poskytovatel vykazovat vždy příslušné zdravotní pojišťovně, u které je
pojištěnec klient/zaměstnanec registrován. Výkony VZP jsou akceptovány a budou hrazeny všemi
zdravotními pojišťovnami. Podrobně je postup popsán v Organizačním opatření VZP ČR 50/2020.
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_50_2020antigenni-testy.pdf.
Je uvedena ze strany VZP časová dotace na výkony spojené s provedením antigenního testu?
Časová dotace výkonu je kalkulována na 25 min.
Jak situaci pomocí antigenních testů ošetřit v případě, že zaměstnanec měl po provedení testů
alergickou reakci. A bylo mu přikázáno, že musí za 5 dnů podstoupit opět další test, jinak nebude
moci vykonávat práci. Zaměstnanec se bojí a nechce jej již podstoupit. Je možná jiná varianta,
třeba z krve apod.

Mimořádné opatření a algoritmus testování byly zpracovány MZ ČR a postup v případě odmítnutí
testování musí stanovit MZ ČR. Otázky týkající se těchto témat směřujte na MZČR a MPSV.
Budou muset být prováděny i PCR testy v případě pozitivního výsledku na přítomnost antigenu viru
SARS – CoV-2 a klinických příznaků? Z mimořádného opatření MZ ze dne 2.11.2020 odst.III. b o d a)
to jednoznačně nevyplývá. Hovoří se nutnosti PCR testů pouze v ostatních případech.
Poskytovatel se při testování řídí algoritmem zpracovaným MZ ČR. Pokud pacient trpí klinickými
příznaky a antigenní test je pozitivní, tak pacient prodělává onemocnění COVID-19 a není nutný
konfirmační test PCR (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Algoritmuspou%C5%BEit%C3%AD-a-interpretace-antigenn%C3%ADho-testu-v-detekci-nemoci-covid-vza%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-od-2.11.2020.pdf).
Lze testy provedené v kratším intervalu než 5 dnů u klientů nebo zaměstnanců, kteří mají příznaky,
vykázat na pojišťovnu nebo musíme použít naše zakoupené testy?
Screeningové POC antigenní testování je dle Mimořádných opatření realizováno každých 5 dní. Dle
https://koronavirus.mzcr.cz/wpalgoritmu
MZ
zveřejněného
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content/uploads/2020/11/Algoritmus-pou%C5%BEit%C3%AD-a-interpretace-antigenn%C3%ADhotestu-v-detekci-nemoci-covid-v-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-od-2.11.2020.pdf
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příznakových osob POC antigenní testování prováděno pouze v případě, že není k dispozici možnost
provedení PCR testu v běžném režimu.
Pokud bude testování provádět smluvní (závodní) lékař, bude si výkon testování vykazovat sám?
Antigenní testování zdravotním pojišťovnám vykazuje výhradně poskytovatel, 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.
Má poskytovatel, který obdržel testy od smluvního distributora zdravotních pojišťoven, povinn os t
vykazovat provedené výkony testování zdravotní pojišťovně s vědomím, že za poskytnuté
zdravotní služby neobdrží úhradu z veřejného zdravotního pojištění?
Na základě Usnesení Vlády ČR byly zdravotní pojišťovny povolány k zajištění nákupu a distribuci
screeningových POC antigenních testů za účelem provedení preventivního vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pacientů poskytovatelů zdravotních služeb a uživatelů
sociálních služeb a zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb. Za tímto účelem uzavřely všechny
zdravotní pojišťovny smlouvy se společností Avenier a.s., prostřednictvím které Vám již byly
doručeny POC antigenní testy, které používáte pro pravidelné testování pacientů/klientů a
zaměstnanců. Tyto testy byly uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a tedy je nutné je
příslušným zdravotním pojišťovnám vykázat tak, aby bylo možné provést nutnou kontrolu
vynaložených finančních prostředků.
Zdravotní pojišťovny se snažily maximálně usnadnit poskytovatelům proces vykazování nově
zavedených testů. VZP ČR pro tyto účely vydala organizační opatření č. 50/2020, které akceptovaly i
ostatní zdravotní pojišťovny a které je vždy v aktuální verzi zveřejněno na internetových stránkách
VZP ČR. Současně byla zpracována metodika vykazování realizovaných výkonů testování a odpovědi

na nejčastější otázky jsou zveřejňovány na https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/informace-vzp-proposkytovatele-socialnich-sluzeb.
Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří vůbec nemají zkušenosti s vykazováním zdravotním
pojišťovnám, připravujeme zdarma jednoduchý softwarový nástroj, který po zadání povinných údajů
dávku vytvoří a bude ji možné odeslat VZP ČR. O vytvoření tohoto nástroje Vás budeme informovat –
sledujte, prosím, internetové stránky VZP ČR.
V souladu s organizačním opatřením VZP ČR č. 50/2020 je úhrada POC antigenního testu podmíněna
správným vykázáním. Pokud poskytovatel výkon 99946/99947 po provedení testu nevykáže, vznikne
mu tím povinnost vrátit dodaný POC antigenní test, nebo cenu dodaného testu kompenzovat
příslušné zdravotní pojišťovně.
Co mají dělat poskytovatelé, kteří nemají žádné zkušenosti s vykazováním zdravotním pojišťovnám
a nedisponují ani potřebným softwarem pro vykazování zdravotních služeb?
Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří vůbec nemají zkušenosti s vykazováním zdravotním
pojišťovnám, nebo pro ně využití zdravotnického SW vůbec nepřipadá do úvahy, připravujeme další
nástroj, který po zadání povinných údajů dávku vytvoří a bude ji možné odeslat VZP ČR, a to bez
případného využití toho zdravotnického SW. O vytvoření tohoto nástroje Vás budeme informovat –
sledujte, prosím, internetové stránky VZP ČR.

