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Informace ZP MV ČR 

„COVID – 19“ 
k plošnému screeningovému PCR testování  

 

ZPMV ČR, v souvislosti s aktuální situací v ČR a mimořádnými organizačními 
opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-
CoV-2, informuje o podmínkách realizace a úhrady screeningového RT-PCR 
testování: 
 
Za účelem PCR testování, vykazování a úhrady, vznikly 2 nové kódy výkonů (VZP), jeden pro odběr 
biologického materiálu – kód 09950, druhý pro vlastní laboratorní vyšetření PCR metodou – kód 
82350 (dále jen RT-PCR testování). 
 
S účinností od 1. 7. 2021 se výkon pro PCR testování 82350 ruší a vznikají 2 nové VZP výkony: 

 82351 (screeningové testování COVID-19 pomocí metody PCR – výsledek pozitivní) 
 82352 (screeningové testování COVID-19 pomocí metody PCR – výsledek negativní) 

 
Screeningové RT-PCR provede níže uvedený poskytovatel zdravotních služeb na žádost osoby, která je 
účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR. 
 
S účinností od 1. 4. 2022 jsou odběry biologického materiálu pro potřeby screeningového RT-PCR 
testování a následné laboratorní RT-PCR vyšetření hrazeny z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění pouze smluvním poskytovatelům zdravotní služeb, tedy poskytovatelům s uzavřenou 
standardní Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb.  
 
 

A. Odběr biologického materiálu pro potřeby screeningového RT-PCR testování 
 

1. Testování je prováděno v síti smluvních poskytovatelů níže uvedených odborností: 
 odbornosti 955 – odběrové centrum, 
 odbornosti 957 – odběrové místo, 
 odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum, 
 odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař, 
 odbornosti 002 – praktický lékař pro děti a dorost, 
 poskytovatelé zdravotních služeb oprávnění provádět laboratorní diagnostiku 

onemocnění COVID-19, kteří jsou uvedeni na webových stránkách Státního zdravotního 
ústavu  (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19-1) 
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Antigenní odběrové centrum – AOC odb. 958 - podmínky pro nově zřízené samostatné (stacionární) 
pracoviště 

 smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který splní níže uvedené podmínky a je mu přiřazena 
na základě žádosti odbornost 958 

 provozní doba: poskytovatel zajišťuje odběry dle potřeby dostupnosti v daném regionu 
 doložení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo získání povolení uděleného 

krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona 
č. 372/2011 Sb.) pro každé místo poskytování 

 přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu 
 AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) 

a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení 
 další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními 

pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří" 
 
 

2. Nový zdravotní výkon pro vykazování odběru 09950 
Odběr biologického materiálu pro screeningové RT-PCR vyšetření je poskytovateli zdravotních 
služeb ve výše uvedených odbornostech vykazován výhradně zdravotním výkonem VZP: 
 

 09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR   
 
Informace k obsahu výkonu 09950:   
ODBORNOST:  999 
OHODNOCENÍ:   104 bodů, HB=1,06 Kč, celkem 110,24 Kč 
FREKVENCE:   nejvýše 1krát v kalendářním měsíci                  
PLATNOST OD:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR 
PLATNOST DO:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR 
PODMÍNKY:                 výkon nelze vykázat společně s výkonem 09115 - Odběr biologického  

materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření. 
POPIS VÝKONU: Jedná se o odběr biologického materiálu k provedení screeningového 

PCR, odběr biologického materiálu je prováděn dle konkrétní 
metodologie stanovené laboratoří.  

 
3. Nový zdravotní výkon pro vykazování odběru – pravidla pro nasmlouvání, vykazování a 

úhradu 
 výkon bude automaticky nasmlouván smluvním PZS výše uvedených odborností  
 účinnost nasmlouvání od 1. 6. 2021 
 výkon bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově 
 doporučená diagnóza pro vykazování výkonu je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované 

na jiné virové nemoci 
 výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 01 nebo 05. 

 
V návaznosti na ukončení pandemické pohotovosti PS ČR a zrušení MO MZ ČR, čímž se ukončuje 
preventivní PCR testování, nelze výkon 09950 vykázat k úhradě z v.z.p. od 5. 5. 2022. 
 

Postup pro nesmluvní oprávněné laboratoře: 
a) V případě, že nesmluvní oprávněné laboratoři již ze strany VZP ČR bylo přiděleno nesmluvní 

IČP v odb. 958 (pro potřeby vykazování výkonu 99949) a tento poskytovatel má zájem provádět 
odběr biologického materiálu pro screeningové PCR, požádá o umožnění vykazování výkonu 
09950 prostřednictvím žádosti na místně příslušné smluvní pracoviště ZP MV ČR 
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b) V případě, že nesmluvní oprávněné laboratoři ze strany VZP ČR nebylo přiděleno nesmluvní 
IČP v odb. 958 (pro potřeby vykazování výkonu 99949) a tento poskytovatel má zájem zřídit 
odběrové místo pro zajištění odběru biologického materiálu pro screeningové PCR s provozní 
dobou min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně se s žádostí o přidělení obrátí na VZP ČR 
 Poskytovatel žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že 

do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. 
 Poté, co místně příslušná regionální pobočka VZP ČR sdělí poskytovateli přidělené 

identifikační číslo pracoviště (IČP), je nutné toto IČP předat s žádostí o vykazování výkonu 
09950 místně příslušnému smluvnímu pracovišti ZP MV ČR. 

 Součástí této žádosti je 
- přehled adres, na kterých budou prováděny odběry 
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo povolení uděleného krajským 

úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a 
zákona č. 372/2011 Sb.) s uvedením adres odběrových míst 

- jmenný seznam zdravotnických pracovníků provádějících odběry, včetně uvedení 
vedoucího pracoviště, a to pro každé odběrové místo 

- rozsah provozní doby. 
 
S ohledem na aktuální Národní strategii testování na onemocnění COVID-19 a vybudování 
dostatečných kapacit odběrových center/míst, potřebě koncentrace a udržování stávajících 
kapacit ve všech regionech, se nepředpokládá, že by byla stávající síť odběrových center/míst 
(pracovišť – IČP odbornosti 955/957/958) dále doplňována o další odběrová centra/místa 
(pracoviště) nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb nad rámec stavu ke dni účinností této 
Informace.  

 
4. Žádanka na screeningové RT-PCR testování 
Vzhledem k tomu, že screeningové RT-PCR testování je prováděno bez indikace lékaře na žádost 
fyzické osoby, musí testující poskytovatel zdravotních služeb v ISIN „vystavit žádanku“  
a v kolonce „indikace“ zaškrtnout položku Preventivní (Provedení vyšetření z důvodu prevence, 
zjištění přítomnosti onemocnění v bezpříznakové fázi bez klinického nebo epidemiologického 
podezření nebo v rámci populačního screeningu). Od 1. 7. 2021 se screeningové RT-PCR testování 
vykazuje výkony 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR –  
VÝSLEDEK POZITIVNÍ nebo 82352 – (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY 
PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ. 
 
B. Screeningový RT-PCR test 

 
1. Screeningové RT-PCR testování je prováděno v síti smluvních poskytovatelů zdravotních 

služeb oprávněných provádět laboratorní diagnostiku onemocnění COVID-19, kteří jsou 
zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu:  
http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19-1 

2. Nové zdravotní výkony screeningového RT-PCR testování 

Screeningové testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů dle platného 
Mimořádného opatření MZ ČR je od 1. 7. 2021 vykazováno výhradně zdravotními výkony VZP: 
 

 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK 
POZITIVNÍ 

 82352 – (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK 
NEGATIVNÍ 

 
Informace k obsahu výkonů 82351, 82352:   
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OHODNOCENÍ:                614 Kč 
FREKVENCE:        nejvýše 1krát v kalendářním měsíci   
PLATNOST OD:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR 
PLATNOST DO:   v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR 
PODMÍNKY: jedná se o metodu PCR k potvrzení či vyloučení přítomnosti viru SARS-

CoV-2 ve vyšetřovaném biologickém materiálu, a to na žádost osob, 
které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění. 

 
Pozn.: výkon 82351, 82352 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, 
kterými jsou: 
a) zpracování vzorku v laboratoři (náklady na zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný 

materiál, tj. chemie pro izolaci NK, transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro 
RT-PCR, vyhodnocení testu),  

b) likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro 
testovaného informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu. 

 
3. Nové zdravotní výkony 82351 a 82352 pro vykazování screeningového RT-PCR testování – 

informace o nasmlouvání, vykazování a úhradě 
 výkony 82351 a 82352 budou automaticky nasmlouván od 1. 7. 2021 na pracoviště 

oprávněné laboratoře, resp. s již s nasmlouvanými výkony 82301 a 82302 
 výkony 82351 a 82352 budou hrazeny od 1. 7. 2021v oprávněných laboratořích mimo 

regulační mechanismy výkonově 
 doporučená dg pro vykazování výkonu je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na 

jiné virové nemoci 
 výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 06, kdy žadatelem je poskytovatel 

v odbornostech uvedených v části A odst. 1) této Informace a na základě indikace 
„Preventivní vyšetření“ (viz. část A odst. 4) 

 dávky dokladů jsou předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání 
dokladů 

 od 1. 4. 2022 jsou výkony 82351 a 82352 hrazeny pouze smluvním oprávněným 
laboratořím.  
 

V návaznosti na ukončení pandemické pohotovosti PS ČR a zrušení MO MZ ČR, čímž se ukončuje 
preventivní PCR testování, nelze výkony 82351, 82352 vykázat k úhradě z v.z.p. od 7. 5. 2022. 

 
Informace k diagnostickému RT- PCR testování najdete v Informaci ZP MV ČR č. 48. 
 
V Praze dne 1. 6. 2021 
V Praze dne 1. 7. 2021 
V Praze dne 3. 11. 2021 
V Praze dne 22. 11. 2021 
V Praze dne 23.11.2021 
V Praze dne 17.1.2022 
V Praze dne 31. 1. 2022 
V Praze dne 28.2.2022, s účinností od 1. 3. 2022 
V Praze dne 29. 3. 2022, s účinností od 1. 4. 2022 
V Praze dne 5. 5. 2022 


