
Povinné testování zaměstnanců 

Nejpozději od 6. 4. 2021 nesmí být na pracovišti přítomná osoba, která nemá negativní test na 

přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto se týká i OSVČ a pracovníků, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou 

jinou formu spolupráce, než je zaměstnanecký vztah (DPP, DPČ). 

Výjimkou, jsou osoby které: 

1. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví 

žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC 

antigenního testu neuplynulo více než 90 dní, 

2. jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li  

o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva 

zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci. 

Testování je nutné provádět v četnosti nejméně jednou za 7 dní. Zaměstnavatel je povinen testování 

zajistit pro své zaměstnance nejpozději od 28. března 2021 a vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili 

testování, nejpozději v termínu od 30. března 2021. Zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit 

s výjimkou osob uvedených výše pod body 1. a 2. 

Výše uvedené povinnosti se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné, tedy majitele praxí, a také 

společníky právnických osob, kteří vykonávají práci pro společnost.  

Testování je možné provést ve dvou režimech: 

1. Testování „laické“  

a. Zaměstnavatel testuje své zaměstnance, nebo se zaměstnanci testují svépomocí 

(samotestování). 

b. Je nutné použít testy schválené pro samotestování. Jejich seznam je dostupný na 

stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-

pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.) 

c. Testovat lze každého zaměstnance 1 x týdně. 

d. V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen: 
i. Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli. 

ii. Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, 
bezodkladně jej opustit. 

iii. Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat 
poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického 
lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo 
hygienickou stanici hlavního města Prahy). 

iv. Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec 
minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat. 

v. Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN 
na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu. 

vi. Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit. 
vii. Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou  

a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně 

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
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zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Více informací ve stanovisku 
Ministerstva práce a sociálních věcí, které je ke stažení níže. 

e. Zdravotní pojišťovny proplatí za každý test 60 Kč (max. 420 Kč na zaměstnance/měsíc). 

Testy se vykazují na konci měsíce na příslušném formuláři (Vzor přehledu o provedených 

testech ). 

 

2. Testování „zdravotnické“ 

a. Je funkční propojení do ISIN (registr spravovaný ÚZIS). Propojovací odkaz přišel všem ZZ 

na jaře 2020 a znovu v prosinci 2020 z adresy zadanky.covid19@uzis.cz. 

b. Test musí provést poučený zdravotnický pracovník. 

c. Provedený antigenní test je nutné do ISIN zadat. 

d. V případě pozitivního výsledku antigenního testu. 

i. nesmí zaměstnanec nastoupit do zaměstnání 

ii. je nutné v ISIN vyplnit žádanku na konfirmační PCR test a zaměstnance na něj 

odeslat 

e. Testovat lze zaměstnance 1 x za 3 dny. 

f. Testy lze vykázat zdravotní pojišťovně běžným způsobem (výkon 99949, diagnóza Z11.5, 

úhrada 350 Kč). 

g. Chybějící odkaz na propojení s ISIN si lze vyžádat na zadanky.covid19@uzis.cz, v žádosti 

uvádějte IČO nebo IČZ. 

 

Užitečné odkazy: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/ 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-

a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-

s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf 

https://www.uzis.cz/res/file/covid/testovani-firmy-manual-isin-2-0.pdf 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ochrana-verejneho-zdravi--informacni-system-

infekcni-nemoci 

 

 

24. 3. 2021, MUDr. Vojtěch Peřina 
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