
1

DOBROVOLNÉ PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

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

A VEŘEJNOSTI“

4. prosince 2020



Testování antigenními testy pomáhá ke včasné detekci vysoce 

infekčních případů a předchází tak dalšímu šíření onemocnění 

COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 v populaci. 

Je to další krok k tomu, abychom se mohli postupně vrátit 

k „běžnému životu“.

Dobrovolné preventivní testování Ag testy

Centrální řídící tým COVID-19



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

• Testy jsou nakupovány cestou poskytovatelů zdravotních služeb a výkon odběru bude 

hrazen pojišťovnami.      

• Testování bude probíhat v „Síti antigenních odběrových center – AOC“ v již provozované 

definované páteřní síti odběrových míst jednotlivých krajů a částečně u praktických lékařů     

a ambulantních specialistů. 

• K posílení AOC budou od 4.12 využity mobilní odběrové týmy HZS a Armádní týmy budou nadále 

provádět pouze PCR testy v součinnosti s KHS.  

• Odběry budou řízeny CŘT v součinnosti s kraji.

• Podmínkou je použití rezervačních systémů na AOC a zadávání elektronické žádanky a 

následně výsledků do systému ISIN. 

Provedení dobrovolného preventivního testování Ag testy 
pedagogických pracovníků

Centrální řídící tým COVID-19



Požadavek na provedení preventivního testování pedagogických 
pracovníků Ag testy

Mimořádné opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN:

• Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci

minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od

prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech

před účinností tohoto opatření proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

• Všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají pedagogické pracovníky podle čl. I., se nařizuje

vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického

pracovníka a umožnit tomuto zaměstnanci absolvovat vyšetření podle čl. I., pokud tomu

nebrání vážné provozní důvody.
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Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 

pro dobrovolné testování pedagogických pracovníků (upraveno dle CDC#)

Výsledek testu ukazuje 

pouze situaci v okamžik 

odběru klinického  

materiálu

Každý provedený test je 

třeba zapsat do ISIN

Testování u pedagogických 

pracovníků škol a školských 

zařízení vykonávajících svou 

činnost na základě 

školského zákona.

Dodržujte návod 

výrobce.

Používejte antigenní 

testy (POC Ag ) 

s certifikací CE IVD a s 

citlivostí > 90% 

a specificitou > 97% 

Má testovaná osoba příznaky odpovídající onemocnění COVID-19?

ANO
SYMPTOMATICKÝ  - s příznaky

POC Antigen Test

Ag+ Ag-

Osoba je COVID-19 

pozitivní

Není nutný konfirmační 

test PCR.

Kontaktuji svého 

praktického lékaře pro 

stanovení diagnózy.

Informace pro 

pozitivní osobu

Izolace, trasování KHS 

a kontaktování PL, řídí 

se pokyny

Ag TEST NEGATIVNÍ

NE
ASYMPTOMATICKÝ – bez příznaků

POC Antigen Test

Osoba  je Ag pozitivní

Je třeba ihned provést 

konfirmační PCR test.

Ag+ Ag-

Konfirmační test PCR 

ihned provede AOC

Izolace, trasování KHS 

a kontaktování PL, řídí 

se pokyny

Informace pro 

pozitivní osobu

Ag TEST NEGATIVNÍ

poučení NEGATIVNÍ

poučení NEGATIVNÍ
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Centrální řídící tým COVID-19

Požadavek organizace na odběrových centrech

1) Personál - pro jedno odběrové místo 5 osob (2x zdravotník, 3x THP)

2) Prostory pro testování: 

a) registrace osoby (založení žádanky ÚZIS)

b) provedení odběru

c) vyhodnocení testu (nutno zajistit dodržení teplotních podmínek manipulace s testem dle 

předepsaného návodu použití výrobcem Ag. testu.)       

d) administrativní místo pro zápis výsledku do systému ÚZIS

e) organizace osob, které čekají na vyhodnocení testu

f ) skladovací prostory:

- skladování antigenních testů (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)  

- uskladnění OOP včetně likvidace biologického odpadu 



Rezervační systém na odběrových centrech AOC

Pro řízení kapacit Centrální rezervační systém (CRS) 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

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f8d72611-e065-4dfe-b0df-b4ac57d04b8c/



Síť antigenních odběrových center - AOC
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Kategorie I - prioritní síť AOC:

• poskytovatelé s již nasmlouvanou odb. 955 – odběrové centrum 103 AOC

Kategorie II - regionální síť AOC:

• poskytovatelé s již nasmlouvanou odb. 957 – odběrové místo 85 AOC

Kategorie III - sekundární síť odběrových míst:

• na tuto síť bude s ohledem na regionální dostupnost navazovat síť smluvních

poskytovatelů zdravotních služeb (všeobecní praktičtí lékaři, ambulantní specialisté,

stomatologové…), kterým bude na základě jejich žádosti nasmlouvána odb. 958.

Počet všeobecných praktických lékařů zapojených do sítě testování Ag. testy je hlášen průběžně na
CŘT. Veškerá data budou sdílena s kraji.
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Organizace odběrových center odb. 955 



Centrální řídící tým COVID-19

Organizace odběrových center odb. 957 



Podmínky AOC co musí splnit 

1

1
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• smluvní poskytovatel zdravotních služeb

• provozní doba min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně

• přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu

• poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí

k odběru a vyšetření

• AOC bude mít oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení testu a následné sdělení

výsledků

• vybavení PC s připojením k internetu

• dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR

• test musí být proveden s co nejmenší časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním

testem

• napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a naplnění všech

povinných a jednotných hlášení



Síť antigenních odběrových center - AOC
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Centrální řídící tým COVID-19

Kategorie III - sekundární síť odběrových míst

POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ)  

• Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb, kteří se dobrovolně zapojili do systému 

Odběrových míst (OM), jako například databáze iniciativy Lékaři pomáhají Česku 

www.lekaripomahajicesku.cz

• Zaregistrovaný poskytovatel zdravotních služeb v systému odběrových míst, může rozhodnout 

testovat jedince mimo své pacienty za dodržení úhradového mechanismu pojišťoven - výkon 

99948.

Celkový počet zapojených stomatologů 665
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Požadavek na organizaci na odběrových centrech



Centrální řídící tým COVID-19

Centrální řídící tým ministerstva 
zdravotnictví děkuje

všem krajům, zdravotnickým zařízením, odběrovým 
centrům, všeobecným praktickým lékařům, 

ambulantním specialistům za součinnost                          
při zabezpečení preventivního testování 

antigenními testy 

Poděkování



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, 

restaurace, umožnit společenský život a obnovit zdravotní 

péči v plném rozsahu!

Využijme možnosti testování!

Centrální řídící tým COVID-19


