
ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ 

aktualizace k 22. 11. 2021 
 
99949 – Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování 
 
Pro úhradu výkonu z prostředků veřejného zdravotního pojištění platí: 

• výkon lze provést nejvýše 1x za7 dní/1 RČ 
• hodnota výkonu je 201 Kč (včetně testovací sady) 
• výkon se provádí prostřednictvím zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem 

výše uvedeného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb nebo prostřednictvím 
poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel uzavřenou smlouvu o 
poskytování pracovně-lékařských služeb 

• poskytovatel je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta 
(identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, 
datum a čas realizace testu, výsledek testu, identifikace zdravotnického pracovníka, 
který provedl a vyhodnotil test, identifikace použitého testu). V případě testování 
zaměstnanců a klientů, o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, 
vede poskytovatel evidenci realizovaných testů 

 
Výkon lze vykázat k úhradě pouze u povinného antigenního testování u: 

• zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty a to pouze 
v odbornostech: 

9F9, 9H9, 7U8, 9U7, 7D8, 3U5, 3U7, 3U8, 3U6, 2U1, 2U5 a lázeňská léčebně rehabilitační 
péče, akutní lůžkové péče intenzivní, akutní lůžkové péče standardní, jednodenní péče na lůžku 
 

• zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb 
poskytujících: 

odlehčovací služby v pobytové formě, v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a v zařízení týdenního stacionáře nebo 
chráněného bydlení 
 
Za zaměstnance se považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě 
jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků a osob 
připravujících se u poskytovatele na výkon povolání 

• u zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na 
pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu 
činnosti 

• pacientů a to pouze v odbornostech - 9F9, 9H9, 7U8, 9U7, 7D8, 3U5, 3U7, 3U8, 3U6, 
2U1, 2U5 a lázeňská léčebně rehabilitační péče, akutní lůžkové péče intenzivní, akutní 
lůžkové péče standardní, jednodenní péče na lůžku 

• uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory 

 
Testování se neprovádí u osoby, která: 

• absolvovala nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného preventivního 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

• byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle 



nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo 
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu 

• prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

• je v terminálním stadiu onemocnění v případě pacientů/klientů 
 

V případě, že není odbornost výše uvedena, vztahuje se na ni povinnost testování dle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 
42085/2021-1/MIN/KAN 

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky musí zajistit pravidelné testování všech 
svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to rychlým antigenním testem 
(RAT) určeným pro sebetestování (použití laickou osobou), ve frekvenci jedenkrát týdně. Tyto 
RAT určené pro sebetestování  (použití laickou osobou) nelze vykázat výkonem 99949. 
Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování, se nařizuje vést pro kontrolní 
účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému 
datu podstoupily test. 
 

 

 


