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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:
Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a upravující problematiku screeningového RT-PCR
testování na žádost všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění.
Pozn.: Diagnostické RT-PCR testování je upraveno Organizačním opatřením ČPZP Indikace,
vykazování a úhrady laboratorních vyšetření.
Screeningové RT-PCR testování na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR
Osobami, kterým se provádí níže uvedené screeningové RT – PCR vyšetření na jejich žádost, jsou dle
aktuálně účinného Mimořádného opatření MZ ČR:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat
záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení
informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění Covid-19
podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se
nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je
uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby „rozočkované“ - očkované proti onemocnění covid-19, pokud
 od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu
údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba
14 dnů, nebo
 v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací
látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula
maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni
žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny
poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,
d) osoby „kompletně očkované“ - očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14

dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí
zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému
typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo
provedeno léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s
patentem léčivého přípravku, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

A. Odběr biologického materiálu pro potřeby screeningového RT-PCR testování
1. Odběr biologického materiálu pro následné screeningové RT-PCR testování je prováděn v síti
poskytovatelů:
- odbornosti 955 – odběrové centrum,
- odbornosti 957 – odběrové místo,
- odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
- odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař nebo 002 – praktický lékař pro děti a dorost
- nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb oprávněné 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 (dále
též jen “nesmluvní oprávněná laboratoř“)
2. Zdravotní výkon pro vykazování odběru
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
Podrobnosti výkonu:
ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: 110, 24 Kč
FREKVENCE:
 nejvýše 5 krát v kalendářním měsíci v případě oprávněných osob uvedených v písmenu a) až c)
– viz výše
 nejvýše 2 krát v kalendářním měsíci v případě oprávněných osob uvedených v písmenu d)
– viz výše
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. Vykazování a úhrada výkonu 09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové
PCR
- Výkon 09950 bude hrazen od 1. 6. 2021 ve výše uvedených odbornostech mimo regulační
mechanismy výkonově.
- Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 09950 je Z11.5 - Screeningové vyšetření
specializované na jiné virové nemoci.
- Výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 01 nebo 05.

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 adresu ČPZP smlouvy@cpzp.cz
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 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
 Součástí e-mailové 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
 Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené
identifikační číslo pracoviště (IČP), pod kterým bude vykazován výkon 09950 a toto
identifikační číslo použije i pro ČPZP
S ohledem na realizaci Národní strategie testování na onemocnění COVID-19 a vybudování
dostatečných kapacit odběrových center/míst, potřebě koncentrace a udržování stávajících kapacit ve
všech regionech, nebude 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 tohoto organizačního opatření.
4. Žádanka na screeningové RT-PCR testování
Vzhledem k tomu, že screeningové RT-PCR testování je prováděno na žádost pojištěnce dle platného
Mimořádného opatření MZ ČR, tedy bez indikace lékaře, vyplní poskytovatel zdravotních služeb
provádějící odběr biologického materiálu na screeningové RT-PCR testování do ISIN následovně:
Vystavení žádanky v kolonce „indikace“ bude zaškrtnuta položka Preventivní (Provedení vyšetření
z důvodu prevence, zjištění přítomnosti onemocnění v bezpříznakové fázi bez klinického nebo
epidemiologického podezření nebo v rámci populačního screeningu). Provedené screeningové RT-PCR
vyšetření je vykázáno výhradně níže uvedenými 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 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. Zdravotní výkony pro vykazování screeningového RT-PCR testování
Screeningové testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů dle platného
Mimořádného opatření MZ ČR je 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

-

Podrobnosti výkonů:
OHODNOCENÍ: 614 Kč
FREKVENCE:
 nejvýše 5 krát v kalendářním měsíci v případě oprávněných osob uvedených v písmenu a) až c)
– viz výše
 nejvýše 2 krát v kalendářním měsíci v případě oprávněných osob uvedených v písmenu d)
– viz výše
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.
VZP-výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou:
• zpracování vzorku v laboratoři – náklady na zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný
materiál, tj. chemie pro izolaci NK, transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro RTPCR, vyhodnocení testu,
• likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro testovaného
informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu.
3. Vykazování a úhrada výkonů 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19
POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ a 82352 - (VZP) SCREENINGOVÉ
TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ
-

-

Výkony 82351 a 82352 jsou hrazeny od 1. 7. 2021 v oprávněných laboratořích mimo regulační
mechanismy výkonově.
Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 82351 a 82352 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) tohoto Organizačního opatření ČPZP a na základě
indikace „Preventivní vyšetření“ (viz. část A odst. 4).
Dávky dokladů jsou ČPZP předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání
dokladů.
Výkon 82351 a 82352 bude automaticky nasmlouván od 1. 7. 2021 na pracoviště oprávněné
laboratoře, na kterém jsou nasmlouvány výkony 82301 a 82302.

4. V případě, že oprávněná laboratoř provádí molekulární surveillance SARS-CoV-2 na principu
sledování variant klíčových mutací ve druhé PCR reakci, která následuje po zjištění pozitivity
SARS-CoV-2 (výkon 82351 v případě screeningového PCR, popř. 82301 v případě
diagnostického PCR), kdy klinicky či epidemiologicky významné mutace SARS-CoV-2 stanoví
MZ ČR svým Mimořádným opatřením, tak, je umožněno za účelem prokázání mutací vykázat
výkon 82304 - SCREENING POZITIVNÍHO VZORKU NA PŘÍTOMNOST
VÝZNAMNÝCH MUTACÍ SARS-COV-2 POMOCÍ METODY REAL TIME PCR1 (tzv.
„diskriminační PCR“)
Výkon bude zakotven od 1.7.2021 ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
1

Vykazování a úhrada výkonu:
o výkon 82304 se vykazuje v návaznosti na výkon 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ
TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ
o výkon 82304 nelze vykazovat s výkonem 82352, 82302, 82036, 82040 a 82041
o výkon 82304 bude hrazen s hodnotou bodu ve výši 1 Kč
o bezpodmínečně musí být provedeno hlášení výsledků diskriminačního testu pro sledované
mutace do ISIN (hlásí se negativní i pozitivní výsledky)
o dávky dokladů jsou ČPZP předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování
a předávání dokladů
o výkon 82304 bude automaticky nasmlouván od 1. 7. 2021 na pracoviště oprávněné
laboratoře, na kterém jsou nasmlouvány výkony 82301, 82302, 82351 a 82352,
o v souladu s aktualizací Mimořádného opatření MZ ČR se s účinností od 1. 12. 2021
provádí diskriminační PCR do 72 hodin od obdržení biologického materiálu u 10 %
biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2 s tím, že ČPZP tedy
uhradí diskriminační PCR testy provedené u 10 % pozitivních vzorků

