ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODBĚROVÉHO MÍSTA A JEHO PROVOZ
1. Obecně
Odběrové místo může provozovat poskytovatel zdravotních služeb (dále „poskytovatel“)
a pro zřízení je potřeba získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb od místně
příslušného krajského úřadu, jehož součástí je souhlasné stanovisko KHS k provoznímu
řádu nebo jeho dodatku, dle toho v jakých prostorech bude AOC provozováno.
Zřízené odběrové místo musí splňovat všechny povinnosti dané platnými právními
předpisy ČR. U testování je potřeba používat pouze testy schválené pro český (evropský)
trh a odběry musí být prováděny zdravotnickým pracovníkem, který je k tomu oprávněný
(pokud se jedná o testy „professional use only“).
Po získání souhlasného stanoviska KHS a oprávnění je potřeba zaslat vyplněný
registrační formulář na adresu eliska.urbancova@mzcr.cz. Na základě získaných dat
dojde k zavedení do systémů ISIN – modul e-žádanky, do aplikace Covid Forms App a
Centrálního rezervačního systému. Zmíněné systémy je povinnost dle mimořádných
opatření využívat. Po zaslání registračního formuláře není potřeba dodatečně žádat o
přidělení přístupů do zmíněných systémů.
U testování je možnost testovat i tzv. samoplátce (maximální částka testu je stanovená ve
Věstníku MZ https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-14-2020/). Pro provádění odběrů
hrazených z veřejného zdravotního pojištění je potřeba oslovit smluvní i nesmluvní ZP,
podle organizačního opatření VZP č. 6/202. Nárok na úhradu ze zdravotního pojištění v
rámci plošného antigenní testování ověřuje ISIN sám.
(https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacniopatreni_06_2021-organizace-a-uhrada-antigenniho-testovani-zkracene.pdf).

Základní kroky při zřízení antigenního odběrového místa pro veřejnost:
1. Získat potřebná oprávnění k poskytování služeb od krajského úřadu a hygieny
2. Získat potřebnou odbornost od zdravotních pojišťoven (odbornost 958)
3. Zaslat vyplnění registrační formulář na uvedenou adresu
4. Vyčkat na přístupy do systémů
5. Dodržovat povinnosti vyplývající z mimořádných opatření
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2. TESTOVÁNÍ RT-PCR a Ag TESTY
2.1.

ODBORNOST

Pro provádění odběrů hrazených z veřejného zdravotního pojištění je potřeba oslovit
zdravotní pojišťovny. Náležitosti jsou stanovené podle organizačních opatření VZP.
K antigennímu testování se váže primárně organizační opatření VZP č. 6/2021.
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacniopatreni_06_2021-organizace-a-uhrada-antigenniho-testovani-zkracene.pdf

2.2.

RT-PCR testy

1. Poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum (garantovaná
páteřní odběrová centra)
2. Poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo (garantovaná
regionální odběrová centra a odběrová místa)
●
●

Každé odběrové místo je nasmlouvané na samostatné IČP s vlastní odborností.
Odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ na základě indikace dle algoritmu MZ ČR

Povinná registrace do evidence MZ. Registrační formulář zaslán na adresu
eliska.urbancova@mzcr.cz. Odběrové místo bude zveřejněno na webových stránkách MZ
v seznamu odběrových míst.
Testování pomocí RT-PCR testu může být prováděno buď na základě indikace
praktického lékaře / KHS nebo u samoplátců.
● U indikovaného testu je již žádanky vystavena, v ISIN je potvrzena a se vzorkem
je předána do nasmlouvané laboratoře.
● U tzv. samoplátce je žádanky vytvořena přímo na odběrovém místě a se vzorkem
je předána do nasmlouvané laboratoře.
Maximální cena RT-PCR testu pro samoplátce
(https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-14-2020).
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věstníkem

MZ

2.3.

ANTIGENNÍ TESTY

1. Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC – odbornost 958
- stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla
nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
- stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla
nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
- poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů
odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro
samostatné pracoviště AOC.
●

Úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

Povinná registrace do evidence MZ. Registrační formulář zaslán na adresu
eliska.urbancova@mzcr.cz. Odběrové místo bude zveřejněno na webových stránkách MZ
v seznamu odběrových míst.

2. Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť
AOC (všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb):
- kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedených Mimořádných
opatření MZ ČR,
- kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN)
a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
- kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem ve
svých ordinacích (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři a další poskytovatelé
provádějící testování).
●
●

Úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ
ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
poskytovatel zdravotních služeb provádějící plošné antigenní testování bude
napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a
plní všechna povinná a jednotná hlášení

Praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři a další poskytovatelé neprovádí
registraci do evidence MZ. Odběry jsou vykazovány pod jejich odborností přes systém
e-žádanky. Těmto subjektům není poskytován rezervační systém Reservatic.

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
tel./fax.: +420 224 972 681, email: eliska.urbancova@mzcr.cz

V rámci plošného testování hrazeného ze zdravotního pojištění má každý účastník
zdravotního pojištění na nárok na test v pravidelných intervalech a za podmínek daných
mimořádným opatření.
Každý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb musí mít
vytvořenou e-žádanku s uvedením výsledku testu a případných symptomů.

Při vyhodnocení antigenního testu je potřeba dodržovat platný algoritmus
stanovený MZ
Ag+ u symptomatické osoby – osoba je informována o pozitivním výsledku, je poučena o
dodržování opatření a o udělení izolace, dochází k trasování
Ag+ u asymptomatické osoby – AOC indikuje konfirmační RT-PCR test (provede samo
odběrového místo nebo osoba podstoupí test v nejbližším odběrovém místě)

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Algoritmus-pou%C5%BEit%C3%AD-a-interpretaceantigenn%C3%ADho-testu-v-detekci-nemoci-covid-19-pro-dobrovoln%C3%A9-testov%C3%A1n%C3%ADob%C4%8Dan%C5%AF-%C4%8CR.pdf
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(https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-14-2020).
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3. Povinnosti dle mimořádných opatření
●
●

Povinnost využívat systém ISIN a modul e-žádanky podle mimořádného opatření MZ
Povinnost využívat aplikace Covid Forms App podle mimořádného opatření MZ
o Aktualizace údajů o odběrovém místě
o Denní záznamy o počtu provedených RT-PCR i Ag testech (aplikace není
propojena s ISIN)

4. Návody a přístupy
4.1. ISIN – modul e-žádanky
V případě, že žádáte o zavedení do evidence odběrových míst (tj. odbornost 955, 957 a
958), Vám budou, na základě zaslaného registračního formuláře na výše uvedenou
adresu, vygenerovány přístupy do ISIN. Přístupy budou zaslány na e-mailovou adresu
kontaktní osoby vyplněné v registračním formuláři.
Veškeré informace a návody k systému
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19

4.2.

ISIN

jsou

k dispozici

zde

–

Aplikace Covid Forms App

V případě, že žádáte o zavedení do evidence odběrových míst (tj. odbornost 955, 957 a
958), Vám budou na základě zaslaného registračního formuláře na výše uvedenou
adresu, vygenerovány přístupy do aplikace Covid Forms App. Přístupy budou zaslány na
e-mailovou adresu kontaktní osoby vyplněné v registračním formuláři.
Veškeré informace a návody naleznete po přihlášení do aplikace.

4.3.

Centrální rezervační systém

Každé odběrové místo musí být napojeno na Centrální rezervační systém. V případě, že
má vlastní rezervační systém, dojde k jeho integraci, v opačném případě je možné, ze
strany MZ, poskytnout rezervační systém Reservatic. Pokud žádáte o poskytnutí
rezervačního systému a napojení na CRS, vyplňte formulář a zašlete na adresu
externicrt@army.cz. Rezervační systém se poskytuje pouze odběrovému místu, které je
vedeno v seznamu odběrových míst pro veřejnost na webových stránkách MZ.
Dodatečné informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
https://koronavirus.mzcr.cz/
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