POVINNÉ TESTOVÁNÍ PRO FIRMY DO 10 ZAMĚSTNANCŮ
K TESTOVÁNÍ OBECNĚ
▪

▪

▪

▪
▪

Povinnost testování se nově vztahuje na společnosti s 1–9 zaměstnanci, bližší podmínky
jsou uvedeny níže (přičemž jsou prakticky totožné jako pro testování společností nad
10 zaměstnanců).
Povinnost testování se nevztahuje na lidi pracující z domova. Vztahuje se však i na
dočasně předělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které vykonávají práci
nebo jinou obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně se zaměstnanci.
Firmy si mohou testování zajistit libovolně následujícími způsoby (bližší podmínky níže):
- Samotestování (testy prováděné laickou osobou) – firma musí testy nakoupit od
schválených dodavatelů, jejichž seznam pravidelně rozšiřuje ministerstvo
zdravotnictví (odkaz je k dispozici níže).
- Antigenní testy prováděné závodním lékařem, případně externím poskytovatelem.
V tomto případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pracovníci
z regionálních poboček se mohou nechat testovat v místním odběrovém centru.
- Antigenní testy na odběrovém místě v rámci sítě testovacích středisek. V tomto
případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění (je možný antigenní test
jednou za 3 dny pro každého zdarma, případně je samozřejmě možné provedení
PCR testu namísto antigenního testu)
Povinný bude pro jednoho zaměstnance jeden test za týden.
Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo
pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test (POC
antigenní test provedený zdravotníkem nebo samotest, který lze provést laickou osobou)
poskytnutý zaměstnavatelem mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance
vykonávajícího práci na dálku (home office).

VÝJIMKA Z POVINNÉHO TESTOVÁNÍ
▪

▪

▪

se uplatní na osoby:
- které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba
izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
- které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky (případně první
dávky u jednodávkového schématu) očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Zaměstnanec je povinen prokázat podstoupení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu
či splnění podmínek pro výše uvedené výjimky z povinného testování potvrzením
vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.
Kontrolovat povinné testování budou hygienici, přičemž:
- firmám v případě porušení budou hrozit finanční sankce, o konkrétních podmínkách
se bude ještě diskutovat s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra. Podle
ministryně financí Aleny Schillerové se budou postihy řídit pandemickým zákonem.
Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500 000 Kč, zaměstnanci až
50 000 Kč.

-

podniky, které zaměstnance neotestují v požadovaných termínech (viz níže), budou
nuceny přerušit provoz.

TERMÍNY
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Od 6. dubna 2021 smí firmy umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na
pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil
v posledních 7 dnech nějaký z těchto testů na COVID-19 s negativním výsledkem:
- RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2
- POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
- na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem (POC
antigenní test provedený zdravotníkem nebo samotest, který lze provést laickou
osobou).
Do 6. dubna 2021 tedy musí být všichni zaměstnanci poprvé otestováni.
Tito zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své
zaměstnance POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo
testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou
osobou.
Po prvním otestování musí zaměstnavatel zajistit testování každého zaměstnance
každých 7 dní.
Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho
preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test
nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na
pracovišti zaměstnavatele nejpozději k 6. dubnu 2021.

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ POC ANTIGENNÍMI TESTY VE SPOLEČNOSTECH
PROSTŘEDNICTVÍM ZDRAVOTNÍKŮ
(testování hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění):
a) Testování provádí přímo poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který má místo
poskytování zdravotních služeb přímo v areálu podniku.
b) Testování provádí poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který nemá sídlo přímo
v areálu podniku – tento poskytovatel musí požádat příslušný krajský úřad o vydání
povolení k poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona
o zdravotních službách.
c) Testování provádí externí poskytovatelé, kteří u zaměstnavatele neprovádějí pracovnělékařské služby – v naprosté většině případů pak bude třeba žádat o vydání povolení
podle § 11a zákona o zdravotních službách.
d) Testování zaměstnanců u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který působí
v blízkosti jeho podniku.
POZOR, u nesmluvních poskytovatelů zdravotních sužeb, je nutné požádat zdravotní
pojišťovny o přidělení identifikačního čísla zařízení (IČZ) a identifikačního čísla
pracoviště (IČP).
Lze doporučit, aby případné dohody o POC antigenním testování byly uzavírány především se
smluvními poskytovateli zdravotní pojišťovny (zdravotních pojišťoven), čímž odpadne
nadbytečná administrativa a tito poskytovatelé mohou automaticky vykazovat výkon POC

antigenního testování zdravotní pojišťovně. Smluvní poskytovatel může vykazovat příslušný
výkon zdravotní pojišťovně automaticky a bude mu uhrazen.
Více zde: Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice
na přítomnost onemocnění COVID-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených
z veřejného zdravotního pojištění.

SAMOTESTOVÁNÍ VE FIRMĚ (bez zdravotníků)
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▪

▪
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Cena testu pro samotestování by měla být 60–150 Kč (dle vyjádření Karla Havlíčka).
Většinou se ceny testů (dle internetu) pohybují kolem 130 Kč, lze sehnat i za 100 Kč,
zřejmě budou množstevní slevy.
Stát na testování přispěje z veřejného zdravotního pojištění částkou 60 Kč na test,
proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance, další náklady mají být příspěvkem
zaměstnavatele pro zdraví zaměstnanců.
V nabídce distributorů jsou nyní pro samotestování různé typy testů, a to jak ze slin, tak
z výtěru z nosu či z ústní dutiny. Také cena je různá. Dá se předpokládat, že s vyšší
nabídkou cena na trhu klesne, což se už děje.
Seznam možných antigenních testů prováděných laickou osobou: Seznam antigenních
testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky.
Žádost o příspěvek na testy je možné podávat jednou měsíčně, nejdříve v dubnu 2021 za
březen 2021. Žadatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím
speciálního on-line formuláře, který ho provede procesem autorizace i vykázání žádosti
o příspěvky za provedené testy v předchozím kalendářním měsíci a dokladování nákupu
testů. V rámci procesu autorizace oprávnění k žádosti o příspěvek bude žadatel schvalovat
základní podmínky příspěvku. Odkaz bude zveřejněn na webech všech zdravotních
pojišťoven. Zdravotní pojišťovny vytvoří metodický pokyn, který bude uveřejněn na jejich
webech, včetně detailního popisu jednotlivých programů a podmínek jejich čerpání.
Odkaz na Průvodce samotestováním ve firmách: Průvodce samotestováním ve firmách.
Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce
(většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu
o provedených testech – vzor takového přehledu najdete v průvodci samotestováním
(v dolní části). V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje
o výsledku svého zaměstnavatele. V průvodci je uveden i přehled povinností zaměstnance
v případě pozitivního výsledku testu.

