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ŘSS/2021                                                                                  V Ostravě 15. 11. 2021 
 
 

Metodický pokyn č. 43/2021 
 
 

Organizace a úhrada antigenního testování příznakových pacientů u ambulantních 
odborností v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 
 
V zájmu sjednocení postupu všech útvarů RBP v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 
způsobené virem SARS-CoV-2  
 
I.     v y d á v á m 
 

pravidla antigenního testování příznakových pacientů u vybraných ambulantních 
odborností 

 
II.   u k l á d á m 
 
       všem zaměstnancům RBP postupovat v souladu s těmito pravidly  
 
III.   s t a n o v u j i 
 
       účinnost tohoto Metodického pokynu dnem 12. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ………………………….. 
                                                                                    JUDr. Václav Janalík, MHA 
           ředitel pro smluvní vztahy 
 
 
 
 
 
Garant: JUDr. Václav Janalík 
 
Rozdělovník: B 
  



 
Určeno poskytovatelům vybraných ambulantních odborností  
 
Toto organizační opatření je vydáváno v návaznosti na algoritmy testování MZ ČR, které 
upravují použití POC antigenních testů při diagnostice přítomnosti viru SARS-CoV-2 u 
pacientů s akutním respiračním onemocněním a u symptomatických pacientů (více informací 
na stránkách MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/).  
 
POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí splňovat alespoň tyto parametry: 
mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 
97 %. Výběr a nákup POC antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních 
služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu 
testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní 
kritéria.  
 
 
Pro účely vykazování POC antigenního testování u symptomatických pacientů na 
pracovištích těchto vybraných odborností u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb:  
 
• odb. 719 – urgentní příjem  
• odb. 003 – lékařské pohotovostní služba  
• odb. 101 – vnitřní lékařství  
• odb. 203 - infekční lékařství  
• odb. 205 – pneumologie a ftizeologie  
• odb. 701 - otorinolaryngologie  
 
je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno od 1. 11. 2021 vykazovat níže uvedený nový 
výkon 01306. 
 
Symptomatický pacient s podezřením na COVID-19 musí být vyšetřen lékařem, který zhodnotí 
klinický stav nemocného a posoudí rizikové faktory progrese onemocnění, provede antigenní 
test na SARS-CoV-2 a rozhodne o dalším postupu léčby včetně indikace pacienta k podání 
monoklonálních protilátek či k hospitalizaci.  

• 01306 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 - DIAGNOSTIKA U 
SYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ  

 
OHODNOCENÍ: 201 Kč  
FREKVENCE: 1krát za 5 dní  
PODMÍNKY: výkon 01306 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, 
kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, 
vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. Nezbytnou podmínkou 
vykazování výkonu je zápis do zdravotnické dokumentace.  
 
Vykazování a úhrada výkonu:  
 
1) Výkon 01306 bude poskytovatelům výše uvedených odborností hrazen výkonovým  
     způsobem.  
 
2) Diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19.  
 
3) Poskytovatelé výše uvedených odborností nemusí o nasmlouvání výkonu 01306 žádat, do  
    přílohy č. 2 Smlouvy jim bude výkon doplněn automaticky.  
 


