Informace ZP MV ČR
„COVID – 19“
REALIZACE SCREENINGOVÝCH POC ANTIGENNÍCH TESTŮ

pro poskytovatele dlouhodobé péče (odb. 9H9, 9F9),
poskytovatele domácí péče (odb. 925, 926)
a poskytovatele sociálních služeb
ZP MV ČR v souvislosti s aktuální situací v ČR, Usneseními Vlády ČR1 a Mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR2 souvisejícími s onemocněním COVID-19
způsobeným virem SARS-CoV-2, informuje o podmínkách realizace a úhrady preventivních
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
screeningových POC antigenních testů u výše uvedených poskytovatelů.
Zdravotní výkony:
Pro potřeby vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
screeningových POC antigenních testů jsou od 1. 11. 2020 zavedeny dva VZP výkony s kódy:


99946 Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů,

Upozornění: výkon byl určen k hrazenému antigennímu testování jen pro pacienty lůžkových
poskytovatelů dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MO“), tedy jen pro
pojištěnce umístěné v době platnosti MO na lůžkách pracovišť odborností 9H9, 9F9 a 913, platnost
vykazování a úhrady byla ukončena MO ke dni 4. 12. 2020, následně znovuobnovená od 9. 3. 2021 do
odvolání.


99947 Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele
přicházejících do přímého styku s pacienty,

Upozornění: platnost vykazování bude ukončena dnem skončení nouzového stavu platnost do
odvolání

1

Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, č. 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020
Mimořádná opatření MZ ČR č.j. MZDR 47282/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020, č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN ze dne 3. 11. 2020,
č. j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 11. 2020. Mimořádná opatření MZ ČR č.j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN ze dne 20. 11.
2020, č.j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2020, č.j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2020, MZDR 47828/202013/MIN/KAN ze dne 14. 2.2021.
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Informace k výkonům:
 odbornost: 999
 body: 161 za jeden výkon, HB = 1,28 Kč
 cena: 206,08 Kč za jeden výkon
 OF: 6x/1 pojištěnce/1 měsíc
 čas jednoho výkonu: 25 minut
 k výkonu se nic dalšího nevykazuje
 ve výkonu je zakalkulován odběr biologického materiálu, osobní ochranné pomůcky,
vyhodnocení výhradně antigenního testu dodaného distributorem ZP MV ČR - společností
Avenier, zápis do ISIN, zápis do zdravotnické dokumentace pacienta, popř. jiný záznam
provedený u pojištěnce zaměstnance
 prochází bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
Dokumentace:
Poskytovatel je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta.
V případě, že se jedná o testování zaměstnanců, klientů (dále též „pojištěnec“), u kterých není
vedena standardní zdravotnická dokumentace, je poskytovatel povinen provést záznam o provedení
testu minimálně v rozsahu:
• identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo,
• příslušnost pojištěnce ke zdravotní pojišťovně (kód 211),
• datum a čas realizace testu,
• výsledek vyhodnocení testu,
• identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno a
příjmení, podpis – v případě realizace testů poskytovatelem v jedné osobě lze identifikaci
uvést souhrnně na každý list záznamu,
• identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že
byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.
Dodávka POC antigenních testů:
Avenier a.s. je výhradním smluvním distributorem POC antigenních testů, které splňují kvalitativní
kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %.
V první etapě dodá společnost Avenier testy poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb určených
v usneseních Vlády ČR a v mimořádných opatřeních MZ ČR.
Seznam poskytovatelů je uveden v příloze tohoto organizačního opatření.
Ve druhé etapě, která navazuje na první etapu a trvá do 20. 11. 2020, dodá společnost Avenier testy
poskytovatelům sociálních služeb dle přílohy č. 2 této informace3.
Další případná dodávka antigenních testů bude ve druhé etapě realizována na základě požadavků
(objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních Vlády ČR
a Mimořádných opatřeních MZ ČR a v příloze tohoto organizačního opatření, a to v minimálním počtu
100 objednaných ks (případně v násobku částky 100) screeningových POC antigenních testů
zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na
telefonickou linku: 800 11 22 33.
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Dne 11. 11. 2020 zaslalo MPSV doplnění seznamu poskytovatelů sociálních služeb. Tento seznam se stal na základě Dodatku ke Smlouvě
uzavřeného dne 13. 11. 2020 mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier přílohou č. 4 Smlouvy. Příloha č. 2 této informace ZP MV
ČR je identická s přílohou č. 4 Smlouvy.
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Objednávky poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb neuvedených v příloze přílohách č. 1 a 2
této informace bude smluvní distributor zdravotních pojišťoven realizovat pouze se souhlasem
zdravotních pojišťoven.
Poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných
opatření MZ ČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a
neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních
pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a souvisejících právních předpisů.
V případě nevrácení neupotřebených balení screeningových POC antigenních testů, je pojišťovna
oprávněna požadovat náhradu případné škody.
Vykazování a úhrada výkonů u smluvních poskytovatelů hrazených služeb:
• provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky
screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora
zdravotních pojišťoven společnosti Avenier a.s.,
• výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově,
• na výkony se již nebudou vztahovat žádné bonifikační nebo kompenzační mechanismy, cena
v Kč je cena konečná,
• doporučená hlavní diagnóza uvedená na dokladech při vyúčtování je Z11.5 - Screeningové
vyšetření specializované na jiné virové nemoci,
• ZP MV ČR bude akceptovat technické vykazování výkonu 99946 u poskytovatelů
s odborností 913, 9H9, 9F9 a výkonu 99947 u poskytovatelů s odborností 913, 925, 926, 9H9,
9F9:
o výhradně elektronickou formou dle platné metodiky a datového rozhraní, a to těmito
způsoby:
 na dokladu 06, kde bude uvedeno IČP žádajícího pracoviště s lékařskou
odborností, pokud v období testování existuje indikace tohoto pracoviště
s lékařskou odborností žadatele nebo
 na dokladu 06, kde v případě nelékařské odbornosti bude technicky vyplněno IČP
a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště, pokud
v období testování neexistuje indikace pracoviště s lékařskou odborností
 na dokladu 05
 vykázání na dokladu 02 u poskytovatelů dlouhodobé péče je rovněž přípustné.,
ale k úhradě pak dojde až v rámci vypořádání celkového vyúčtování lůžkové péče.
Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů:
 Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud
přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 Poskytovatel se v těchto případech obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního
čísla zařízení (IČZ) na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do
předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP
ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP), tuto
informaci zašle poskytovatel ZP MV ČR
 Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat ZP MV ČR výše uvedené výkony
testování (99946, 99947). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou
poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
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Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky
screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora
zdravotních pojišťoven.
Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 dle platné metodiky a
datového rozhraní4, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto
pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. Poskytovatel vykazuje doklady
výhradně elektronicky5.
Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové
vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Kontrola úhrady u smluvních i nesmluvních poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb:
V případě, že ZP MV ČR zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem
dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných
výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je pojišťovna při vyúčtování
oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní
pojišťovně vykázány.

Příloha č. 1: Seznam poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb ke dni 6. 11. 2020
Příloha č. 2: Seznam poskytovatelů sociálních služeb ke dni 13. 11. 2020 – doplněno na základě
dodatečně zaslaných informací z MPSV ČR
V Praze dne 9. 11. 2020
V Praze dne 18. 11. 2020
V Praze dne 23. 11. 2020
V Praze dne 14. 2. 2021
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aktuální znění obou dostupné na https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav
doklady je možné předat dálkově elektronicky prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR (9swaix3), elektronické podatelny
(posta@zpmvcr.cz ) či předat na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk)
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