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DOBROVOLNÉ PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

ANTIGENNÍMI TESTY K PRŮKAZU SARS-
COV-2 U „PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

A VEŘEJNOSTI“

Centrální řídící tým



• V termínu 4. – 18. 12. 2020 probíhá testování u pedagogických pracovníků.     

• Testování probíhá v „Síti antigenních odběrových center – AOC“ v již

provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích

a u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování

zapojují.

• K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy HZS. 

Armádní týmy budou nadále provádět pouze PCR testy v součinnosti s KHS.  

• Systém testování je řízen CŘT v součinnosti s kraji.

• Probíhá příprava ke spuštění dobrovolného preventivního testování občanů ČR. 

Provedení dobrovolného preventivního testování Ag testy 
pedagogických pracovníků

Centrální řídící tým COVID-19



Rozložení antigenních odběrových center po krajích ČR

Centrální řídící tým COVID-19

Kraj
Počet 

OM

Z toho 

AOC

Hlavní město Praha 53 26

Středočeský 20 16

Jihočeský 15 12

Plzeňský 10 9

Karlovarský 9 6

Ústecký 22 13

Liberecký 6 5

Královéhradecký 6 6

Pardubický 7 6

Vysočina 7 6

Jihomoravský 16 13

Olomoucký 8 4

Zlínský 9 9

Moravskoslezský 21 18

• CELKOVÝ POČET 217 AKTIVNÍCH ODBĚROVÝCH 

CENTER A MÍST V ČESKÉ REPUBLICE K 9.12. 2020

• CELKOVĚ ZAPOJENÝCH 160 ANTIGENNÍCH 

ODBĚROVÝCH CENTER 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

• Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních

poskytovatelů zdravotních služeb (všeobecní praktičtí

lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od

pojišťoven hrazen výkon odběru dle

https://splcr.cz/

www.lekaripomahajicesku.cz
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Dosud nahlášené výsledky testů:

• Celkem provedených testů: 12 165

• Celkem pozitivních testů: 414 (3,40%)

• Celkem symptomatických pozitivních testů: 165 (1,36%)

• Celkem asymptomatických pozitivních testů: 249 (2,05%)

Provedení dobrovolného preventivního testování Ag testy 
pedagogických pracovníků
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Příprava dobrovolného preventivního testování občanů ČR

Vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN

• Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových se s 

účinností ode dne 18. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje“

„provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC 

antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České 

republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy“

• Kdo se může jít otestovat na AOC?

Všichni občané ČR, pokud se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním 

dokladem, nejvýše však jedenkrát za 5 dní.



Rezervační systém na odběrových centrech AOC

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je zaváděn                         

Centrální rezervační systém s cílem :

• poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ CŘ)

• poskytnout občanům přehled o vytížení AOC/AOM formou portálu

• monitorovat průchodnost a vytíženost všech AOC/AOM, reporting

• centrální rezervační systém napojen na e-Žádanku s portálovou nadstavbou

Centrální řídící tým COVID-19



Antigenními testy pomáhají  včasné detekci vysoce infekčních 

případů a předchází dalšímu šíření onemocnění COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 v populaci. 

Nechat se testovat znamená udržet otevřené obchody, 

umožnit společenský život a obnovit zdravotní péči v plném 

rozsahu!

Využijme možnosti testování!
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