
Informace Centrálního řídícího týmu k dobrovolnému preventivnímu 

testování občanů ČR pomocí Ag testů 

• Testování se řídí mimořádným opatření Čj.: MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN, kdy se Všem 

poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových míst s účinností 

ode dne 18. prosince 2020 do 15. ledna 2021:  

„nařizuje vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím 

antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České 

republice“. 

S ohlede na velký zájem občanů bude rozšířena možnost testování již od středy 16. prosince 

2020.  

Kdo se může jít otestovat? 

• Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem. 

• Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní. 

• Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale občané se mohou testovat 

opakovaně.  

Postup když je osoba pozitivní? 

• Řídí se Algoritmem interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro dobrovolné 

testování občanů ČR (upraveno dle CDC#): 

 

 

 

 

 



Kde se mohou občané ČR otestovat? 

A. Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběrových center v provozované 

páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích. Aktuální stav:  

 

 
 

B. Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí 

lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od pojišťoven hrazen výkon odběru. To 

znamená, že můžete kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu 

např. svého zubního lékaře a sjednat si odběr. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále 

se zapojují:  

www.lekaripomahajicesku.cz 

https://splcr.cz/ 

• K posílení odběrových center a míst jsou využity mobilní odběrové Armádní týmy a týmy HZS.   

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém.        

Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy 

(netýká se praktických lékařů a ambulantních specialistů) s cílem: 

• poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ CŘ) 

• poskytnout občanům přehled o vytížení AOC formou portálu 

• umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC 

 

http://www.lekaripomahajicesku.cz/

