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Plošné antigenní testování a změny ve screeningovém PCR vyšetření  
s platností od 1. 7. 2021 

 
 

1) Možnost plošného testování obyvatel ČR prostřednictvím POC antigenních testů 
(výkon 99949) = zůstává nezměněna = ve znění platném od 1. 6. 2021 

 
99949 (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování 

• výkon lze provést nejvýše 1x za 7 dní/1 RČ 
• hodnota výkonu na 201 Kč (včetně testovací sady) 

 
Pozn.: nadále platí i znění výkonu: 
01306 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 – diagnostika u symptomatických pacientů 
201 Kč, vč. testovací sady 
omezení frekvence = 1/5 dní 
 
 
 

2) Mění se hodnota odběrového výkonu pro screeningové RT-PCR testování na 
žádost pojištěnce bez indikace lékaře  

 
09950 – (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR 

• odběr biologického materiálu je prováděn dle konkrétní metodologie stanovené 
laboratoří (nelze vykázat společně s výkonem 09115) 

• vykazuje se při odběru biologického materiálu pro screeningové PCR, tj. výkon 82351 
nebo 82352 

• vykazování = s dg. Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na jiné virové 
nemoci na dokladu 01 nebo 05  

• bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově 
• ohodnocení = 110,24 Kč 
• OF = 2x za měsíc 

 
 
 

3) Ruší se původní výkon 82350  pro screeningové testování COVID-19 pomocí 
metody PCR  

nahrazuje se 2 výkony, které rozlišují pozitivní a negativní výsledek vyšetření (cena 
výkonů je shodná s původním výkonem) 

 
82351 – (VZP) Sreeningové testování COVID-19 pomocí metody PCR – výsledek pozitivní 
82352 – (VZP) Screeningové testování COVID-19 pomocí metody PCR – výsledek negativní  

• výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci výkonu (náklady na 
zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný materiál, tj. chemie pro izolaci NK, 
transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro RT-PCR, vyhodnocení testu, 
likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro 
testovaného informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu) 

• vykazování = s dg. Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na jiné virové 
nemoci na dokladu 06 

• budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově  
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• ohodnocení = 614 Kč 
• OF = 2x za měsíc 

 

4) Zavádí se nový výkon v návaznosti na pozitivní výsledek PCR vyšetření za 
účelem prokázání mutací 

82304 – Screening pozitivního vzorku na přítomnost významných mutací SARS-CoV-2 
pomocí metody REAL TIME PCR (tzv. „diskriminační PCR“)  

• vykazování v návaznosti na pozitivní výsledek vyšetření (výkony 82301 nebo 82351) 
• nelze vykazovat s výkony s negativním výsledkem PCR (82302 nebo 82352) a ani 

s výkony 82036, 82040 a 82041 
• povinnost hlášení pozitivních i negativních výsledků pro sledované mutace do ISIN   
• ohodnocení = 614 Kč 
• OF = 1x za den, 3x za měsíc 
      


