ÚHRADA A ORGANIZACE ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ - shrnutí
V návaznosti na Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 5. 3. 2021 vydaná k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci COVID-19 způsobené
koronavirem SARS-CoV-2 a upravující problematiku antigenního testování.
A. Vykazování antigenního testování dle platných Mimořádných opatření MZ ČR
Antigenní test = test pro detekci SARS-CoV-2
musí mít:
- certifikaci CE IVD
- deklarovanou citlivost nejméně 90% a specifitu 97%
- odběr musí provádět zdravotnický pracovník
- nákup testů zajišťuje zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče
- PZS archivuje doklady o nákupu a o testovací sadě pro případnou revizi
pracovníkem pojišťovny
Vykazování:
• výkon 99949 – (VZP) průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného
testování
o odbornost: 999
o ohodnocení: 350, 72 Kč
o frekvence: 1x / 3 dny
o platnost od: v souladu s platnými mimořádnými opatřeními MZ ČR
o platnost do: v souladu s platnými mimořádnými opatřeními MZ ČR
o podmínky: výkon je určen pro testování osob, nevykazuje se žádný další výkon,
veškerý materiál a kompletní zpracování je obsaženo ve výkonu
o PZS musí provést zápis do ISIN
B. Postup pro vykazování a úhradu výkonu 99949 u smluvních i nesmluvních PZS a PSS
a) Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH PZS
- výkon 99949 je hrazen výkonově mimo regulační mechanismy
- diagnóza pro vykázání výkonu je Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na
jiné virové nemoci
- vykazování je elektronicky na doklad typu 01 (01s), 05 nebo 06 – musí být vyplněno
IČP a odbornost pracoviště
- výkon bude uhrazen bez nasmlouvání do P2 (bez nutnosti zažádání, bude
automaticky přidán do P2)
- odbornost 958 musí zadat IČP pro antigenní odběrové centrum
- ostatní PZS mohou vykázat pod nasmlouvaným IČP své odbornosti
b) Vykazování a úhrada u NESMLUVNÍCH PZS nebo PSS
- nesmluvní poskytovatel = nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě
hrazených služeb – nebylo mu přiřazeno IČZ
- poskytovatel zažádá u VZP o přidělená nesmluvního IČZ, pobočka VZP udělí
poskytovateli IČZ a následně IČP, které platí pro všechny pojišťovny a vykazuje
pod ním výkon 99949
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1.

vykazování je elektronicky na doklad 01 (01s), 05, 06 dle platné metodiky VZP a
datového rozhraní- musí být vyplněno IČP a odbornost 958
PSS případně pomocí aplikace K dávka
diagnóza pro vykázání výkonu je Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na
jiné virové nemoci

Dobrovolné plošné antigenní testování dle platného mimořádného opatření MZ ČR
hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění

Dobrovolné plošné antigenní testování:
- prostřednictvím antigenních testů je prováděno u všech osob, které mají veřejné
zdravotní pojištění
- na žádost osoby je možné provést 1x/3 dny
- prostřednictvím antigenních testů v rámci garantované sítě antigenních odběrových
center = AOC nebo sekundární síť (další PZS, kteří se zapojili do antigenního testování)
a) Síť antigenních odběrových center = AOC odb. 958
garantovanou síť AOC tvoří:
- Odběrové centrum – odb. 955 = stávající poskytovatelé, kterým byla nasmlouvána
odb. 958 antigenní odběrové centrum
(provoz: 7 dní v týdnu, min. 10 hod denně u organizací zřízených MZ ČR nebo 6 dní v
týdnu, min. 6 hodin denně u ostatních PZS odb. 955)
- Odběrové místo – odb. 957 = stávající poskytovatelé, kterým byla nasmlouvána odb.
958 antigenní odběrové centrum
(provoz: 7 dní v týdnu, min 4 hod. denně)
- PZS (laboratoře), kteří požádali o zařazení do sítě odb. 958 antigenní odběrové centrum
(provoz: 3dny v týdnu, min. 4 hod. denně)
Podmínky pro samostatné pracoviště AOC:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

odběr biologického materiálu provádí zdravotnický pracovník
funkční online rezervační systém pro objednání pacientů
AOC je řádně označené
oddělený provoz (prostorově nebo časově)
dodržena bezpečnostní opatření pro odběr vzorku (stejně jako kdyby se jednalo o
PCR test)
test musí být proveden s co nejmenší časovou ztrátou
skladovací prostory pro testy dle doporučení výrobce
PC s připojením k internetu
napojení na nástroje chytré karantény (ISIN) + všechny povinná a jednotná hlášení
PZS bude postupovat s algoritmem testování dle nařízení MZ ČR

b) Sekundární síť
PZS (PLD,PDDL, ambulantní specialisté) smluvní i nesmluvní, kteří mají zájem podílet se
na plošném testování osob a zároveň splňují:
- napojení na elektronické nástroje chytré karantény (ISIN) + všechny povinná a jednotná
hlášení
- testování zajišťují ve svých ordinacích svým personálem pomocí antigenních testů
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Vykazování a úhrada:
2.

vykazování platí stejné pro sekundární síť i pro AOC
úhrada bude provedena výkonem 99949 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2
realizovaný v rámci plošného testování
nutnost napojení na elektronické nástroje chytré karantény

Dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb dle platného
Mimořádného opatření MZ ČR hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního
pojištění

a) antigenní testování je prováděno u těchto skupin:
• u zaměstnanců nebo uživatelů sociálních služeb
o domovy pro osoby se zdravotním postižením
o domovy pro seniory
o domovy se zvláštním režimem
o PSS poskytující odlehčovací služby v pobytové formě
b) pokud je to kapacitně a personálně možné tak u:
o návštěv uživatelů sociálních služeb
o zaměstnanců PSS pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného
bydlení nebo týdenního stacionáře
• prováděno na žádost osoby vždy max. 1x/3 dny
• provádí zdravotník zaměstnaný v PSS
• PZS se kterým má PSS uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb
• jiný PZS s nímž má poskytovatel, který má povinnost testovat uzavřenou smlouvu
• vykazování a úhrada výkonem 99949
• nutnost napojení na elektronické nástroje chytré karantény
3. Povinné antigenní testování u PZS a PSS dle platných mimořádných opatření MZ ČR
hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění
povinné antigenní testování u PZS a PSS platí pro:
a) pacienty dlouhodobé lůžkové péče (9F9, 9H9)
b) uživatele sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením (domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem, PSS poskytující odlehčovací služby v pobytové
formě)
c) zaměstnance, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty a klienty (viz bod a + b)
•
•
•
•
•
•
•

prováděno na žádost osoby vždy max. 1x/5 dní
provádí zdravotník zaměstnaný u výše uvedeného PZS
provádí zdravotník zaměstnaný u výše uvedeného PSS
PZS se kterým má PSS uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb
jiný PZS s nímž má poskytovatel, který má povinnost testovat uzavřenou smlouvu
vykazování a úhrada výkonem 99949
nutnost napojení na elektronické nástroje chytré karantény
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4. Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů prostřednictvím poskytovatelů
zdravotních služeb dle platných Mimořádných opatření MZ ČR hrazené ze
základního fondu veřejného zdravotního pojištění
povinné antigenní testování platí pro zaměstnance zaměstnané u:

•

o podnikatelů a státních nebo národních podniků zaměstnávajících alespoň 250 osob
o podnikatelů a státních nebo národních podniků zaměstnávajících 50 až 249 osob
o veřejných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob
povinné 1x/7 dní

povinné antigenní testování zaměstnanců je možné provést těmito způsoby:
a) prostřednictvím závodního lékaře
- testování probíhá v prostorách zaměstnavatele
- provádí poskytovatel pracovně lékařských služeb – již uzavřená smlouva na odb. 001
nebo 401
b) prostřednictvím externího poskytovatele zdravotních služeb
- testování probíhá v prostorách zaměstnavatele
- PZS, který provádí testování, musí mít povolení od krajského úřadu pro nové místo
poskytování zdravotních služeb
- externě AOC, které provádí testování, musí mít povolení od krajského úřadu pro nové
místo poskytování zdravotních služeb
c) garantovaná síť odběrových center, odběrových míst a antigenních
- testování mimo prostory zaměstnavatele
- zaměstnavatel odesílá své zaměstnance do testovacího místa
d) v ordinaci PZS
- testování mimo prostory zaměstnavatele
- ambulance PLD, PDDL, ambulantních specialistů
e) samotestování
- zaměstnavatel zaměstnancům poskytne schválené antigenní testy
- nákup zajišťuje zaměstnavatel
- test provede sám zaměstnanec
•
•

antigenní testování provedené zdravotnickým pracovníkem se vykáže výkonem 99949
nutnost napojení na elektronické nástroje chytré karantény

5. Dobrovolné antigenní testování u zaměstnavatelů prostřednictvím poskytovatelů
zdravotních služeb hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění
Dobrovolné testování platí pro zaměstnance zaměstnané u podnikatelů a státních nebo
národních podniků, kteří zaměstnávají méně než 50 osob
• povinné 1x/7 dní
antigenní testování zaměstnanců je možné provést těmito způsoby:
a) prostřednictvím závodního lékaře
- testování probíhá v prostorách zaměstnavatele
- provádí poskytovatel pracovně lékařských služeb – již uzavřená smlouva na odb. 001
nebo 401
b) prostřednictvím externího poskytovatele zdravotních služeb
- testování probíhá v prostorách zaměstnavatele
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-

PZS, který provádí testování, musí mít povolení od krajského úřadu pro nové místo
poskytování zdravotních služeb
- externě AOC, které provádí testování, musí mít povolení od krajského úřadu pro nové
místo poskytování zdravotních služeb
c) garantovaná síť odběrových center, odběrových míst a antigenních
- testování mimo prostory zaměstnavatele
- zaměstnavatel odesílá své zaměstnance do testovacího místa
d) v ordinaci PZS
- testování mimo prostory zaměstnavatele
- ambulance PLD, PDDL, ambulantních specialistů
e) samotestování
- zaměstnavatel zaměstnancům poskytne schválené antigenní test
- nákup zajišťuje zaměstnavatel
- test provede sám zaměstnanec
•
•

antigenní testování provedené zdravotnickým pracovníkem se vykáže výkonem 99949
nutnost napojení na elektronické nástroje chytré karantény
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