POVINNÉ TESTOVÁNÍ NA COVID PRO OSVČ
K TESTOVÁNÍ OBECNĚ
▪
▪
▪

▪

Povinnost testování se nově vztahuje na OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou
výdělečnou činnost na území České republiky.
Výjimku tvoří OSVČ, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají
se třetími osobami (s výjimkou osob ve stejné domácnosti).
OSVČ si mohou testování zajistit libovolně následujícími způsoby (bližší podmínky níže):
- Samotestování (testy prováděné laickou osobou) – OSVČ musí testy nakoupit od
schválených dodavatelů, jejichž seznam pravidelně rozšiřuje ministerstvo
zdravotnictví (odkaz je k dispozici níže).
- 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 obdobně jako u zaměstnanců jeden test za týden.

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.
Osoba je povinna 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. V případě porušení budou hrozit finanční
sankce.

TERMÍNY
▪

Od 6. dubna 2021 smí OSVČ vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za
předpokladu, že podstoupily 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
- preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný
laickou osobou.

SAMOTESTOVÁNÍ
▪

Cena testu pro samotestování se pohybuje kolem 60–150 Kč. Dodavatelé často
poskytují množstevní slevy.

▪

Stát na testování přispěje z veřejného zdravotního pojištění částkou 60 Kč na test,
proplatí 4 testy měsíčně na osobu.

▪

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.
Testy bude možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě – buď přímo od distributora,
nebo od prostředníka (nejčastěji v lékárnách). Faktury za zakoupené testy je doporučeno
uschovat – mohou být předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem
poskytnutí příspěvku z fondu prevence.
Seznam možných antigenních testů prováděných laickou osobou: Seznam antigenních
testů, pro které vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimku, a podmínky pro udělení
výjimky.
Žádost o příspěvek na testy je možné podávat jednou měsíčně. Žadatel může žádat
o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím speciálního webového formuláře, který
ho provede procesem autorizace i samotného 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 webových stránkách všech zdravotních pojišťoven.
Zdravotní pojišťovny vytvoří metodický pokyn, který bude uveřejněn na jejich webech,
včetně detailního popisu jednotlivých programů a podmínek jejich čerpání.
Průvodce samotestováním: Průvodce samotestováním ve firmách.
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