Hospodářská komora ČR: Užitečné rady a informace k povinnému testování
V pondělí vláda rozhodla o rozšíření povinného testování zaměstnanců o tři další kategorie
zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně
činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky
a o nestátní neziskové organizace. Hospodářská komora ČR připravila užitečné rady
a informace k povinnému testování formou otázek a odpovědí.
Co a kdy mají učinit zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9?
Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 1 do 9 platí povinnost testovat zaměstnance
v následujícím režimu:




smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021;
od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních
7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem;
opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců ZDE.

Důležité upozornění: Za zaměstnance jsou považováni přidělení agenturní zaměstnanci a dále
i další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci
nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.
Jaké jsou povinnosti pro testování osob samostatně výdělečně činných?
Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost
antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími
osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při výkonu
povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému testování
OSVČ čtěte ZDE.
Existují výjimky, kdy není nutné testovat?
1. zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni
musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
2. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním
výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky
onemocnění covid-19,
3. osoby s certifikátem MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo
nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.
Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že
způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní?
Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit,
z uvedených výjimek. Mimořádné opatření MZdr ukládá
u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu
potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení §
a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

pokud nespadají do žádné
povinnost absolvovat test
zaměstnancem bez doložení
301 písm. c) zákoníku práce

Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu?
1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě
Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře –
poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních
služeb).
Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:
· Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní
lékařství).
Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení
o nové místo poskytovaní zdravotních služeb.
·

Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu.

V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení
nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP
ČR testovani_covid@vzp.cz
2. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě
Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování
zaměstnanců přímo v provozovně firmy.
3. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované
síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových
center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů
provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale
je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí.
4. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb
provádějících testování
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů
zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních
služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní
specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.
Pro všechny uvedené varianty platí, že:
· Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu
99949).
· Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré
karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Jaká může být frekvence antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního
pojištění?
Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům
zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za
3 dny.
Lze zajistit testování ve firmách a osvč prostřednictvím samotestování?
Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno
i prostřednictvím samotestování.
o Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení
samotestování.
o Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování
onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které
zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny.
o Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na
pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
o Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců
příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží
pojišťovně
o Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí
firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve
výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje
Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná
a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:
o Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední
informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských
služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu
prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
o Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).
Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů intenzivně komunikujeme s hygieniky.
Jaké antigenní testy pro laické testování lze využít?
Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení
vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Doplním, že seznam bude průběžně
aktualizován.

Kde najdu další informace?
Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu Hospodářské
komory ZDE.
Tým Hospodářské komory ČR

