
STRUČNÝ PRŮVODCE SAMOTESTOVÁNÍM
Základní informace o samotestování ve firmách, které je spolufinancované z veřejného zdravotního pojištění

Podniky s více než 10 zaměstnanci mají povinnost zajistit testování na koronavirus zaměstnanců včetně  
OSVČ a agenturních pracovníků. A to na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví  
z 1. března 2021, 5. března 2021, 15. března 2021 a 22. března 2021.

Nově se tato povinnost od 6. dubna 2021 týká i podniků s alespoň 1 zaměstnancem. Od stejného data  platí také pro  
OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost hlavní s výjimkou těch, které se - kromě lidí žijících  
ve stejné domácnosti - nesetkávají s třetími osobami.

Primárně je třeba využít samotestování, možné je také testování POC antigenními testy „závodním“  
či smluvním lékařem daného podniku, nebo externím poskytovatelem zdravotních služeb.  

Metodika je k dispozici zde.

 

ZAMĚSTNAVATEL
• Projdu si seznam antigenních testů schválených pro laiky.
• Pořídím si test, a to buď přímo od dodavatelů nebo v distribuční síti.
• Testuji na pracovišti, pokud zaměstnanec pracuje dlouhodobě v terénu, vybavím jej testy. 
 V případě příznaků postupuji podle pokynů Ministerstva zdravotnictví.  
• Ověřím, kteří zaměstnanci se podle bodu č. 4 webového Průvodce samotestováním testovat nemusí.
• Zaměstnance, kteří se budou testovat, seznámím s návody k testu. 
• Vyčlením vhodné prostory pro testování a vybavím pověřené zaměstnance potřebnými pomůckami. 
• Na pracovišti testuji zaměstnance nejméně 1 x 7 dní, záznamy o testování provádím 
 do stanoveného přehledu. V mém zájmu je seznámit se s pracovněprávními souvislostmi  
 ne/testování z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí.
• Pokud je výsledek testu negativní, zaměstnanec pokračuje v práci, je-li pozitivní,  
 postupuji podle bodu č. 8 z webového Průvodce samotestováním.
• S použitými testy nakládám podle pokynů Ministerstva životního prostředí. 
• Požádám si o příspěvek na testy ze zdravotního pojištění.  
 Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za měsíc.

OSVČ BEZ ZAMĚSTNANCŮ
• Projdu si seznam antigenních testů schválených pro laiky.
• Pořídím si test, a to buď přímo od dodavatelů nebo v distribuční síti.
• V případě příznaků postupuji podle pokynů Ministerstva zdravotnictví.  
• Ověřím si, zda nespadám do skupiny, která se podle bodu č. 4  webového  
 Průvodce samotestováním testovat nemusí.
• Přečtu si návody k testu.
• Provedu si a vyhodnotím test. 
• Pokud je výsledek testu negativní, pokračuji v práci, je-li pozitivní, postupuji podle bodu č. 7  
 z webového Průvodce samotestováním.
• S použitými testy nakládám podle pokynů Ministerstva životního prostředí. 
• Požádám si o příspěvek na testy ze zdravotního pojištění. 
• Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za měsíc.

PŘI SAMOTESTOVÁNÍ POSTUPUJI PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ

Pro informace k testování lze kontaktovat celostátní informační linku pro firmy a OSVČ na telefonním čísle 1212.  
Podrobný Průvodce samotestováním je dostupný na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-povinn%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-u-zam%C4%9Bstnavatel%C5%AF-ze-dne-1.-3.-2021-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-17.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/MPSV-Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/3/MPSV-Povinne-testovani-zamestnancu-a-jeho-pracovnepravni-souvislosti.pdf
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika
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