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	 COVID	-	19	

Povinné	testování		
v	BD	s	10	a	více	zaměstnanci	k	19.3.2020				

	 		 	
	
	
	

Použité	zkratky:		 	
BD	 bytové	družstvo	
pandemický	zákon	 	zákon	 č.	 94/2021	 Sb.,	 o	 mimořádných	 opatřeních	 při	 epidemii	 Covid-19	 (dostupný	

zde:	https://www.scmbd.cz/file/416/)		
krizový	zákon	 zákon	č.	240/2000	Sb.,	o	krizovém	řízení	a	o	změně	některých	zákonů		
MPO	 Ministerstvo	průmyslu	a	obchodu	
MPSV	 Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	
MZdr	 Ministerstvo	zdravotnictví	ČR	
o.z.	 zákon	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	v	platném	znění	
ÚOOÚ	 Úřad	pro	ochranu	osobních	údajů	
ZDP	 zákon	č.	586/1992	Sb.,	o	daních	z	příjmů,	v	platném	znění	
ZOK	 zákon	č.	90/2012	Sb.,	o	obchodních	korporacích,	v	platném	znění	
ZP	 zákon	č.	262/2006	Sb.,	zákoník	práce,	v	platném	znění	
B)	 Povinné	testování	zaměstnanců	(v	BD	s	50	a	více	zaměstnanci)	

MZdr	 vydalo	 na	 základě	 pandemického	 zákona	 opatření	 (dostupné	 zde:	
https://www.scmbd.cz/file/425/),	 kterým	 se	 ukládá	 všem	 zaměstnavatelům,	 kteří	 jsou	
podnikatelem	a	zaměstnávají	50	až	249	osob,	aby	nejpozději	ode	dne	15.	března	2021	neumožnili	
svým	zaměstnancům	přítomnost	na	pracovišti,	pokud	zaměstnanec	nepodstoupil	v	posledních	7	
dnech	 RT-PCR	 test,	 POC	 antigenní	 test	 nebo	 na	 pracovišti	 zaměstnavatele	 preventivní	 test	
prostřednictvím	 testu	 poskytnutého	 mu	 zaměstnavatelem	 s	 negativním	 výsledkem.	
Podnikatelem	ve	smyslu	§	421	odst.	1	o.z.	je	každé	BD,	neboť	je	zapsané	v	obchodním	rejstříku.	
Pro	 zaměstnavatele	 zaměstnávající	 250	 a	 více	 osob	 tato	 povinnost	 platí	 od	 12.	 března	 2021.									
BD	 s	 10	 a	 až	 49	 zaměstnanci	 byla	 tato	povinnost	 uložena	dodatečně	 (viz	mimořádné	opatření	
dostupné	 zde:	 https://www.scmbd.cz/file/432/)	 –	 přítomnost	 na	 pracovišti	 zaměstnancům	 bez	
testu	nesmí		tato	BD	umožnit	od	26.	března	2021.	(doplněno	16.3.2021)	

Za	 zaměstnance	 se	 považují	 jak	 osoby,	 které	 pro	 BD	 pracují	 v	 pracovním	 poměru	 na	
základě	pracovní	smlouvy,	tak	i	zaměstnanci	pracující	mimo	pracovní	poměr	na	základě	dohody	o	
pracovní	činnosti	nebo	dohody	o	provedení	práce!		

Výše	 uvedené	 opatření	 bylo	 s	 účinností	 od	 9.3.2021	 doplněno	 dalším	 mimořádným	
opatřením	MZdr	 (viz	 zde:	 https://www.scmbd.cz/file/430/),	 a	 to	 tak,	 že	 se	 povinnost	 testování	
vztahuje	 také	 na	 tzv.	 agenturní	 zaměstnance,	 ale	 i	 na	 další	 osoby,	 které	 na	 základě	 jiného	
právního	 vztahu	 než	 je	 pracovněprávní	 vztah,	 vykonávají	 práci	 nebo	 obdobnou	 činnost	 na	
pracovišti	zaměstnavatele	společně	s	jeho	zaměstnanci.	V	případě	BD	se	bude	typicky	jednat	o	
členy	 orgánů	 a	 osoby	 pracující	 pro	 BD	 jako	 OSVČ	 (bez	 vlastních	 zaměstnanců)	 vykonávající	
činnost	v	sídle	BD.	(Povinné	testování	by	se	tedy	vztahovalo	např.	i	na	daňového	poradce	nebo	
advokáta,	 který	 určitou	 část	 své	 činnosti	 vykonává	 v	 sídle/kanceláři	 BD	mezi	 zaměstnanci	 BD.	
Nevztahovalo	by	se	např.	na	techniky	na	OSVČ,	kteří	pracují	v	domech	a	nedocházejí	do	sídla	BD).	
To,	co	je	dále	uvedeno	pro	zaměstnance,	se	proto	v	uvedeném	rozsahu	vztahuje	i	na	tyto	osoby.	

Nejpozději	 do	 5.	 března	 2021	 byli	 zaměstnavatelé	 povinni	 zajistit	 pro	 své	 zaměstnance	
POC	antigenní	testování	prováděné	závodním	nebo	jiným	lékařem	nebo	byli	povinni	zajistit	POC	
antigenní	testy,	které	lze	použít	laickou	osobou,	a	zajistit	testování	alespoň	1x	za	týden.	BD	s	10	
až	49	zaměstnanci	měli	testování	zajistit	do	17.3.2020.	(doplněno	16.3.2021)	Pro	zaměstnavatele	s	250	
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a	 více	 zaměstnanci	 platila	 povinnost	 zajistit	 testy	 již	 od	 3.3.2021.	 Není-li	 v	 den	 testování	
zaměstnanec	přítomen	na	pracovišti,	 provede	 se	 jeho	 testování	 v	den	příchodu	na	pracoviště.	
Pokud	 zaměstnanec	 vykonává	 práci	 výlučně	 mimo	 pracoviště	 zaměstnavatele,	 umožní	 mu	
zaměstnavatel,	aby	podstoupil	preventivní	test	mimo	pracoviště	zaměstnavatele	(např.	doma).		

Zaměstnanci	na	home-office	se	netestují.		
	

Testování	se	neprovádí:	
a) u	 osob,	 které	prodělaly	 laboratorně	 potvrzené	 onemocnění	 COVID-19,	 uplynula	 u	

nich	doba	 izolace,	nejeví	příznaky	onemocnění	a	od	prvního	pozitivního	PCR-testu	
nebo	POC	antigenního	testu	neuplynulo	více	než	90	dní	a		

b) u	 osob,	 které	 jsou	 očkované	 proti	 onemocnění	 COVID-19,	 od	 aplikace	 poslední	
potřebné	dávky	uplynulo	nejméně	14	dnů	a	očkovaná	osoba	nejeví	žádné	příznaky	
onemocnění	COVID-19	(doplněno	10.3.2021).	

	
Pravidla	 dalšího	 postupu	 při	 zjištění	 pozitivního	 výsledku	 laickou	 osobou	 z	 testu	

poskytnutého	zaměstnavatelem	určuje	mimořádné	opatření	Ministerstva	zdravotnictví,	které	je	
dostupné	zde:	https://www.scmbd.cz/file/426/.		

	
	
I.	Jak	postupovat	před	zahájením	testování	
	

Ø Zajistit	 testování	 u	 závodního	 lékaře:	Má-li	 BD	 svého	 závodního	 lékaře,	 dohodne	 s	 ním	
možnost	provádění	POC-antigenních	 testů	hrazených	z	veřejného	zdravotního	pojištění.	
Pokud	závodní	lékař	sídlí	jinde	než	BD	a	měl	by	testování	provádět	přímo	na	pracovišti	BD,	
musel	 by	 závodní	 lékař	 požádat	 příslušný	 krajský	 úřad	 o	 vydání	 povolení	 k	poskytování	
zdravotních	služeb	mimo	zdravotnické	zařízení	podle	§	11a	zákona	o	zdravotních	službách.		

Ø Nemá-li	BD	závodního	lékaře	nebo	tento	není	schopen	testování	provádět,	může	se	BD	na	
provádění	 testů	 hrazených	 z	 veřejného	 zdravotního	 pojištění	 dohodnout	 i	 s	 jiným	
poskytovatelem	 zdravotnických	 služeb.	 Bližší	 informace	 k	 tomuto	 postupu	 jsou																			
k	dispozici	na	webových	stránkách	MZdr.		

Ø Nemá-li	 BD	 možnost	 zajistit	 testování	 výše	 uvedeným	 způsobem,	 musí	 pro	 povinně	
testované	 osoby	 opatřit	 POC-antigenní	 testy,	 které	 lze	 použít	 laickou	 osobou																					
(v	dostatečném	počtu).	Testy	lze	získat	od	výrobců,	distributorů	nebo	v	 lékárnách.	Musí	
však	 jít	 takové	o	 takové	 testy,	kterým	MZdr	udělilo	výjimku	pro	použití	 laickou	osobou.	
Seznam	 těchto	 testů	 je	 k	 dispozici	 na	 webu	 MZdr:	 https://www.mzcr.cz/seznam-
antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.	Seznam	je	průběžně	doplňován.	

Ø Některým	z	výše	uvedených	způsobů	musí	být	testování	zajištěno	do	5.	3.	2021	(v	BD	s	50-
249	zaměstnanci),		3.	3.	2021	v	podnicích	s	250	a	více	zaměstnanci	a	do	17.3.2021	v	BD	s	10	
–	49	zaměsntnaci.		

Ø BD	připraví	plán	 testování	 a	 záznamy	o	 testování	 tak,	 aby	mělo	přehled	o	 tom,	 že	 test	
žádného	 zaměstnance,	 který	 nepracuje	 z	 domova,	 nebude	 starší	 než	 7	 dnů.	 Záznam	 o	
testování	bude	sloužit	také	pro	vyúčtování	příspěvku	na	testy	zdravotní	pojišťovně.	Měl	
by	 proto	 obsahovat	 i	 číslo	 pojištěnce.	 Vzor	 záznamu	 je	 k	 dispozici	 např.	 zde:	
https://www.scmbd.cz/file/431/.		
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II.	Jak	postupovat	při	testování	
	

Ø Nejpozději	do	8.	3.	2021	je	BD	s	50	–	249	zaměstnanci	(a	nejpozději	do	19.	3.	2021	BD	s	10	–	
49	zaměstnanci)	povinno	vyzvat	zaměstnance,	aby	se	zúčastnili	 testování.	Doporučuji	v	
této	výzvě	informovat	zaměstnance	o	tom,	jaké	jsou	možnosti	testování:		

• testy	může	provádět	 závodní	nebo	 jiný	 smluvní	 lékař	 (pokud	 tato	možnost	u	BD	
je),		

• zaměstnanec	se	může	prokázat	výsledkem	antigenního	testu,	na	který	se	objednal	
sám	 (seznam	 míst,	 kde	 jsou	 tyto	 testy	 prováděny	 je	 k	 dispozici	 zde:	
https://testovani.uzis.cz/Antigen).	 Zaměstnanec	 se	 prokáže	 potvrzením	
vystaveným	 poskytovatelem	 zdravotních	 služeb	 (doplněno	 10.3.2021).	 Na	 toto	
antigenní	 testování	 má	 nárok	 každá	 osoba	 se	 zdravotním	 pojištěním	 v	 ČR	
jedenkrát	za	3	dny,	

• zaměstnanec	se	může	prokázat	také	negativním	výsledkem	PCR-testu.	PCR-test	si	
může	 zaměstnanec	 uhradit	 sám	 nebo	 je	 v	 indikovaných	 případech	 hrazeno	 ze	
zdravotního	 pojištění.	 Zaměstnanec	 se	 prokáže	 potvrzením	 vystaveným	
poskytovatelem	zdravotních	služeb.	 (doplněno	 10.3.2021)	BD	není	povinno	tento	test	
proplácet.	Pokud	byl	 	PCR-test	proveden	zdarma	–	„na	žádanku“,	bylo	 tomu	tak	
obvykle	proto,	že	zaměstnanec	vykazoval	příznaky	nebo	byl	v	kontaktu	s	COVID-
pozitivní	osobou	(a	je	povinen	i	přes	negativní	test	zůstat	v	karanténě)	a	konečně	

• testování	může	probíhat	formou	antigenních	testů	k	laickému	použití,	a	to	buď	na	
pracovišti	zaměstnavatele	(v	případě	testování	zaměstnanců	pracujících	v	sídle	BD	
doplněno	 11.3.2021)	nebo	doma	u	zaměstnance	před	odchodem	do	práce	 (v	případě	
zaměstnanců	pracujících	mimo	sídlo	BD	v	jednotlivých	bytových	domech	–	doplněno	
11.3.2021).		

Výzva	 by	měla	 obsahovat	 také	 upozornění,	 že	 není	 třeba	 se	 testování	 účastnit,	 pokud	
zaměstnanec	onemocnění	prodělal	a	od	prvního	pozitivního	testu	(antigenního	nebo	PCR-
testu)	 neuplynulo	 více	 než	 90	 dní	 nebo	 pokud	 byl	 očkován	 buď	 oběma	 potřebnými	
dávkami	nebo	jednou	dávkou	u	jednodávkových	vakcín	a		od	aplikace	poslední	potřebné	
dávky	 uplynulo	 nejméně	 14	 dní	 (doplněno	 10.3.2021).	 Tyto	 skutečnost	musí	 zaměstnavateli	
prokázat	potvrzením	vystaveným	poskytovatelem	zdravotních	služeb	 (doplněno	 10.3.2021).	
Přítomnost	 tohoto	 zaměstnance	 na	 pracovišti	 je	 samozřejmě	 možná	 až	 po	 uplynutí	
případné	 doby	 izolace	 (po	 prodělaném	 onemocnění)	 a	 v	 případě,	 že	 zaměstnanec	
nevykazuje	příznaky	nemoci.		
Ve	výzvě	je	třeba	uvést	termín	zahájení	testování.		
Testování	je	třeba	naplánovat	takovým	způsobem,	aby	15.	března	2021	(v	případě	BD	s	50	
až	249	zaměstnanci)	a	do	26.	března	2021	(v	případě	BD	s	10	až	49	zaměstnanci)	nebyl	na	
pracovišti	žádný	zaměstnanec,	kterému	by	nebyl	proveden	některým	z	výše	uvedených	
způsobů	test	(s	negativním	výsledkem)		

Ø Jestliže	BD	využije	antigenní	testy	k	laickému	použití,	může	postupovat	takto:		
• umožní	 „samotestování“	 zaměstnanci	 doma,	 pokud	 zaměstnanec	 v	 rámci	 7-

denního	období	vykonává	práci	výlučně	mimo	pracoviště	zaměstnavatele	(v	sídle	
BD)		(doplněno	11.3.2021)	nebo	

• zajistí	 laické	 testování	 v	místě	 pracoviště.	V	 tomto	 případě	 pověří	 některého	 ze	
zaměstnanců	 (příp.	 i	 jinou	 osobu)	 prováděním	 testování	 nebo	 umožní	
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zaměstnancům	samotestování	na	pracovišti	zaměstnavatele,	tj.	v	sídle	BD	(doplněno	
11.3.2021).		
Součástí	instrukcí	musí	být	následující:		

§ seznámení	se	s	příbalovým	letákem	testu,	jak	testování	provádět,	
§ výsledek	 testu	 je	 třeba	 zaznamenat	 (záznam	by	měl	 obsahovat	 také	 číslo	

pojištěnce)	
§ testování	 se	 neprovádí	 u	 zaměstnanců	 s	 příznaky	 onemocnění	 –	 tito	

zaměstnanci	 na	 pracoviště	 nesmí	 a	 měli	 by	 kontaktovat	 lékaře	 nebo	
hygienickou	stanici	za	účelem	provedení	PCR-testu,		

§ s	odpadem	vzniklým	při	testování	je	třeba	zacházet	v	souladu	s	metodickým	
sdělením	Ministerstva	životního	prostředí	(viz	příloha),	tj.	 lze	 jej	 likvidovat	
jako	směsný	komunální	odpad,	musí	být	však	uzavřen	v	plastovém	obalu	o	
tloušťce	alespoň	0,2	mm	a	uzávěra	musí	být	ošetřena	desinfekcí.	

K	 testování	 na	 pracovišti	 je	 vhodné	 vyčlenit	 samostatnou	 místnost	 a	 testující	
osobu,	 pokud	 je	 někdo	 testováním	 pověřen,	 je	 třeba	 vybavit	 ochrannými	
prostředky	(respirátor	FFP2,	brýle,	ochranné	rukavice).		

Ø Ať	 už	 testování	 provádí	 zaměstnanec	 doma	 nebo	 na	 pracovišti,	 musí	 zaměstnanec	 v	
případě	pozitivního	výsledku:		

• informovat	zaměstnavatele,		
• nevstupovat	na	pracoviště	a	pokud	je	test	prováděn	na	pracovišti,	bezodkladně	jej	

opustit,		
• bezodkladně	 kontaktovat	 závodního	 lékaře	 nebo	 svého	 praktického	 lékaře	 a	

pokud	 takového	 lékaře	 nemá,	 musí	 kontaktovat	 krajskou	 hygienickou	 stanici	 –	
zaměstnanci	bude	tímto	způsobem	vystavena	žádanka	na	provedení	potvrzujícího	
PCR-testu.	

Tyto	 povinnosti	 zaměstnance	 vyplývají	 z	 mimořádného	 opatření	 MZdr	 (dostupné	 zde:	
https://www.scmbd.cz/file/426/).	

	
MPO	 zpracovalo	 průvodce	 testováním	 ve	 firmách	 (k	 dispozici	 zde:	

https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-
samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/#h-postup-pro-zam-stnavatele)	 a	 nejčastější	 odpovědi	
na	 dotazy	 týkající	 se	 testování	 zaměstnanců	 (k	 dispozici	 zde:	
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-
aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#testovani-obecne).	(doplněno	11.3.2021)	

	
	

III.	Postup	účtování	a	daňové	aspekty	
	

Náklady	 na	 povinný	 test	 na	 COVID-19	 zaměstnanců	 jsou	 povinným	 nákladem	
zaměstnavatele	 -	 jedná	se	 tedy	o	obecně	daňově	uznatelný	náklad	podle	§	24	odst.	2	písm.	p)	
ZDP	 -	 náklad,	 k	 jehož	 úhradě	 je	 poplatník	 povinen	 podle	 zvláštních	 zákonů.	 Protože	 však	 v	
podmínkách	BD	půjde	zpravidla	o	náklad	na	dosažení	příjmů	zdaňovaných	i	příjmů	osvobozených	
od	daně	z	příjmů	právnických	osob	(nájemné	z	družstevních	bytů	a	nebytových	prostor),	bude	
tento	náklad	daňově	účinný	jen	v	poměrné	výši.		

Na	 straně	 zaměstnanců	 jde	 o	 příjem	 ve	 formě	 povinného	 plnění	 zaměstnavatele	 na	
vytváření	a	dodržování	pracovních	podmínek	pro	výkon	práce	stanovených	právním	předpisem,	
který	 podle	 §	 6	 odst.	 7	 písm.	 e)	 ZDP	 není	 předmětem	 daně	 z	 příjmů	 fyzických	 osob.	
Pro	účely	ZDP	je	zaměstnancem	každá	osoba,	která	 je	poplatníkem	s	příjmy	ze	závislé	činnosti,	
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přičemž	za	takový	příjem	jsou	považovány	i	odměny	členů	orgánů	právnických	osob	-	ti	jsou	tedy	
z	pohledu	ZDP	též	zaměstnanci	(§	6	odst.	1	a	2	ZDP).	(doplněno	10.3.2021_lh)	

	
Na	náklady	na	„laické“	testy	budou	přispívat	zdravotní	pojišťovny,	maximálně	však	na	4	

testy	 pro	 jednoho	 zaměstnance	 měsíčně	 (tj.	 240	 Kč	 za	 daný	 měsíc	 a	 testovaného).	 První	
vyúčtování	 proběhne	 v	 dubnu,	 po	 skončení	 měsíce	 března.	 Pojišťovny	 údajně	 připravují	
elektronickou	evidenci	testů,	která	by	měla	vyúčtování	zjednodušit.		

	
Příspěvek	zdravotní	pojišťovny	je	zdanitelným	výnosem	BD.	Budou-li	náklady	na	testování	

daňově	 neuznatelné	 v	plné	 výši	 či	 částečně	 (náklad	 vynaložený	 výlučně	 nebo	 částečně	 na	
dosažení	příjmu,	který	je	osvobozený	od	daně),	při	stanovení	základu	daně	z	příjmů	právnických	
osob	se	odečte	tento	výnos	od	výsledku	hospodaření	podle	§	23	odst.	4	písm.	e)	ZDP,	tj.	až	do	
výše	souvisejícího	neuznatelného	nákladu.	(doplněno	18.3.2021_lh)	

	
Možný	způsob	účtování	povinného	testování	je	následující	(jedná	se	o	prvotní	informaci,	

která	se	může	na	základě	odborných	stanovisek	změnit):	
	
Testování	na	pracovišti:	

	
Nákup testů za hotové přímo do spotřeby  

Text MD Dal 

Nákup testů – úhrada v hotovosti 501 211 

Vyúčtování testování zdravotní pojišťovně 378 648 

Výpis z účtu – přijetí příspěvku od zdravotní pojišťovny 221 378 

 
Bezhotovostní nákup testů do zásoby – účtování způsobem „A“ 

Text MD Dal 

Faktura - nákup testů  112 321 

Výdej testů k testování 501 112 

Vyúčtování testování zdravotní pojišťovně   378 648 

Výpis z účtu – přijetí příspěvku od zdravotní pojišťovny 221 378 

Výpis z účtu – úhrada faktury  321 221 
 
Poznámka:	 Nákup	 testů	 lze	 v	obou	 případech	 účtovat	 do	 spotřeby	 nebo	 do	 zásoby	 (v	závislosti	 na	 vnitřních	
směrnicích	účetní	jednotky).	
 

Externí	testování:	
 

Text MD Dal 

Faktura za provedené testování   518, 527 321 

Výpis z účtu – úhrada faktury 321 221 
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Poznámka:	byla	 použita	 čísla	 účtů	 z	přílohy	 č.	 1	 zrušeného	Opatření	 čj.	 281/89	 759/2001	 ze	 dne	 13.	 listopadu	 2001,	
kterým	se	stanovila	účtová	osnova	a	postupy	účtování	pro	podnikatele.	Závazná	jsou	pouze	označení	a	uspořádání	
účtových	tříd	a	účtových	skupin	směrné	účtové	osnovy,	nikoliv	uspořádání	a	obsah	jednotlivých	syntetických	účtů.	
Označení	a	uspořádání	jednotlivých	účtů	si	tedy	stanovuje	sama	účetní	jednotka	v	rámci	sestavení	účtového	rozvrhu.		

	(doplněno	18.3.2021_bk)	
	

Nárok	na	příspěvek	60,-	Kč	na	zaměstnance	a	týden	(tj.	240,-	Kč	měsíčně)	není,	pokud	je	
nám	 známo,	 upraven	 žádným	 zvláštním	předpisem.	 Informace	o	 tomto	příspěvku	 čerpáme	 ze	
stránek	MZdr,	cit.:	„Příspěvek	zdravotní	pojišťovny	ve	výši	60	Kč	bude	náležet	za	maximálně	4	testy	
měsíčně	na	jednoho	zaměstnance	či	OSVČ	bez	zaměstnanců.	Další	náklady	budou	příspěvkem	firem	
pro	 zdraví	 zaměstnanců.	 Jednou	 měsíčně	 vykáže	 zaměstnavatel	 vůči	 zdravotní	 pojišťovně	 počty	
provedených	testů	prostřednictvím	příslušného	formuláře,	který	je	ke	stažení	na	stejné	stránce	jako	
je	 zveřejněn	 průvodce	 testováním.	 Pojišťovna	 zpětně	 proplatí	 příspěvek	 až	 240	Kč	 za	 jednoho	
zaměstnance	 či	 jednu	OSVČ	bez	 zaměstnanců	 za	daný	měsíc.	První	 vyúčtování	 za	měsíc	březen	 se	
uskuteční	 v	dubnu,	 zdravotní	 pojišťovny	 pro	 to	 chystají	 elektronické	 formuláře.	 Za	 zaměstnance	
bude	pojišťovny	o	příspěvek	žádat	zaměstnavatel…”.		

Zdroj:	 https://koronavirus.mzcr.cz/testovani-ve-firmach-bude-povinne-ministerstva-
prumyslu-a-obchodu-a-zdravotnictvi-pripravila-pruvodce-deset-kroku-pro-samotestovani/		
(doplněno	11.3.2021)		

Vzor	výkazu	ze	stránek	MPO,	který	lze	předkládat	zdravotní	pojišťovně,	je	k	dispozici	v	e-
knihovně:	https://www.scmbd.cz/file/431/	

Zdravotní	 pojišťovny	 údajně	 připravují	 vlastní	 metodiku	 (a	 možná	 i	 vlastní	 formuláře),	
zatím	však	nejsou	k	dispozici.		

Podle	výše	uvedených	odpovědí	na	dotazy	na	stránkách	MPO	není	vyloučeno	ani	to,	že	v	
případě,	 kdy	 zaměstnanec	 bude	 absolvovat	 testování	 u	 více	 zaměstnavatelů,	 neproplatí	
pojišťovna	 testování	 zaměstnavatelům	 všem.	 U	 zaměstnanců,	 kteří	 pracují	 pro	 více	
zaměstnavatelů	 lze	 proto	 doporučit,	 aby	 tito	 zaměstnanci	 podstoupili	 POC-antigenní	 testy	 v	
odběrovém	 centru	 nebo	 u	 lékaře	 a	 potvrzením	 o	 tomto	 testu	 se	 mohou	 prokázat	 u	 všech	
zaměstnavatelů.	 Zaměstnavatel	 však	 takový	 postup	 nemůže	 zaměstnanci	 nařídit.	 (doplněno	
11.3.2021)	
	
	

IV.	GDPR	
 

BD	 jsou	 oprávněna	 zpracovávat	 informace	 o	 zdravotním	 stavu	 zaměstnanců	 z	 důvodu	
plnění	právní	povinnosti	založené	mimořádným	opatřením	MZdr.	Záznamy	o	provedení	testů	lze	
využít	jen	v	přímé	souvislosti	s	plněním	povinností	dle	mimořádného	opatření.		

Dle	stanoviska	ÚOOÚ	dostupného	zde:		
https://www.uoou.cz/k%2Dnbsp%2Dpovinnemu%2Dtestovani%2Dzamestnancu%2Dve%2Dn

bsp%2Dfirmach/d-48379	 lze	do	 záznamů	o	provedení	 testů	uvádět	pouze	 základní	 identifikační	
údaje	 (jméno,	 příjmení,	 číslo	 pojištěnce),	 údaje	 o	 zdravotní	 pojišťovně	 pojištěnce,	 údaje	 o	
přesném	 čase	 provedení	 testu	 a	 výsledek	 testu.	 Dokumenty	 prokazující	 výjimky	 z	 povinného	
testování	budou	rovněž	obsahovat	jen	nezbytné	údaje	(identifikační	údaje	zaměstnance	a	důvod	
výjimky).	Doba	uchování	osobních	údajů	je	na	dobu	trvání	mimořádného	opatření	a	později	pro	
nezbytné	kontrole	zpracování	plateb	a	nároků,	které	mohou	v	důsledku	testování	vzniknout.	
	 Je	 nutné	 zajistit	 přístup	 k	 údajům	 jen	 pro	 důvodný	 a	 omezený	 počet	 osob.	 Testovaní	
zaměstnanci	by	měli	být	o	zpracování	osobních	údajů	v	souvislosti	s	testováním	informováni.	
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V.	UŽITEČNÉ	ODKAZY	

	
Algoritmus	testování	ve	firmách	(zdroj:	MZdr):		
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Algoritmus-testován%C3%AD-ve-
firmách-antigenn%C3%ADmi-testy-s-možnost%C3%AD-samotestován%C3%AD-a-konfirmac%C3%AD-
metodou-RT-PCR.pdf		
	
Informace	 k	možnostem	 testování	 zaměstnanců	 prostřednictvím	 POC	 antigenních	 testů	
hrazených	z	veřejného	zdravotního	pojištění	(zdroj:	MZdr):	
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-
sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-
hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/	
	
Informace	zpracované	MPO:	
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-
samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/#h-postup-pro-zam-stnavatele	
	
https://www.businessinfo.cz/clanky/pruvodce-testovanim-ve-firmach-prostrednictvim-
samotestovani-postup-platny-od-1-3-2021/	
	
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-
aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#testovani-obecne	
	
Informace	ÚOOÚ:	
https://www.uoou.cz/k%2Dnbsp%2Dpovinnemu%2Dtestovani%2Dzamestnancu%2Dve%2Dnbsp%2Df
irmach/d-48379	
	
Informace	k	bezpečnosti	práce	na	pracovišti		v	souvislosti	s	COVID-19	(zdroj:	MPSV)	
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronav
iru.pdf	
	

	
	
	 Příloha:		

Metodické	 sdělení	 Odboru	 odpadů	 Ministerstva	 životního	 prostředí	 k	 zařazení	 odpadu	 z	
antigenních	testů	určených	k	samotestování	osob	ze	dne	25.2.2021	

	
	
	

Zpracováno	dne	3.	března	2021	
doplněno	dne	10.3.2021,	11.3.2021,	16.3.2021	a	19.3.2021	
Mgr.	Kateřina	Horáková,	legislativně-právní	oddělení	SČMBD	
Ing.	Lenka	Haráková,	ekonomické	oddělení	SČMBD	a	
Ing.	Božena	Künzelová	
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