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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AČR  Armáda České republiky 
CFA  Covid Forms App 
ČIA  Český institut pro akreditaci o.p.s. 
IČP   Identifikační číslo provozovny 
ISIN  Informační systém infekčních onemocnění 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
KHS  Krajská hygienická stanice 
MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 
NASKL  Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP 
PZS  Poskytovatel zdravotních služeb 
ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 
VZP ČR  Všeobecná zdravotní pojišťovny ČR 
ZP   Zdravotní pojišťovny 
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I. Úvod 
 
Za účelem zvládání zdravotních hrozeb v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve smyslu 
zpomalení jeho dalšího potenciálního plošného šíření je zásadní zajištění dostatečné kapacity 
pro odběry vzorků a jejich následného diagnostického zpracování. Pro efektivitu a logistické 
zajištění diagnostického procesu je přitom podstatné především zkrácení doby diagnostického 
procesu od indikace vyšetření do sdělení výsledku poskytovateli zdravotních služeb, orgánu 
ochrany veřejného zdraví a testované osobě, a to za současné minimalizace chyb v testování 
a zajištění využití otevřených diagnostických systémů. Z důvodu požadavku na udržení 
vysokého kvalitativního standardu diagnostického procesu vzniká státem a zdravotními 
pojišťovnami garantovaná páteřní síť odběrových center a laboratoří, která je zohledněna 
v rámci smluvního vztahu s plátci (pojišťovnami). Na tuto síť je navázána regionální síť 
garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zajišťovaných 
zdravotních služeb a základní testovací kapacita.  
Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří je 
nastavena tak, aby byla zajištěna dostatečná testovací kapacita v regionech, a mohla být 
doplňována dalšími poskytovateli zdravotních služeb (PZS), kteří ačkoliv nejsou součástí 
garantované sítě, jsou ministerstvem zdravotnictví (MZ ČR) registrovanými odběrovými  místy  
pro COVID 19 nebo laboratořemi registrovanými pro diagnostiku COVID 19 v ČR, splňují níže 
uvedená kritéria, zajišťují odběry a vyšetření, a jsou smluvními partnery zdravotních 
pojišťoven.    
 
Ve všech ministerstvem zdravotnictví registrovaných odběrových centrech pro COVID 19 a ve 
všech laboratořích registrovaných pro diagnostiku COVID 19 v ČR, které splnily podmínky 
kontroly kvality, kontinuálně probíhají odběry a vyšetřování vzorků odebraných v souvislosti 
s diagnózou COVID 19 jak po indikované pacienty, tak případně pro samoplátce. V rámci 
optimalizace systému je třeba znovu posoudit u jednotlivých pracovišť splnění legislativních 
pravidel a zavedené systémy kontroly kvality. 
 

II. Způsob vytvoření páteřní sítě odběrových center a laboratoří  

V rámci tohoto existujícího funkčního systému je třeba definovat páteřní síť pracovišť, která 
jsou primárně řízena MZ ČR a budou schopna pokrýt potřeby odběrů a vyšetření při změně 
epidemiologické situace a vyššího požadavku pro epidemiologické a diagnostické indikace. 
Páteřní síť odběrových center a laboratoří musí být rovnoměrně rozložena napříč sídly v celé 
České republice tak, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zajišťovaných zdravotních 
služeb a základní testovací kapacita. Z tohoto důvodu jsou součástí sítě i velké nemocnice 
v kompetenci krajů. Síť vychází z již existující sítě poskytovatelů zdravotních služeb se 
statutem urgentního příjmu dle platného Memoranda MZ ČR a zdravotních pojišťoven (ZP).  
 
Prioritní alokace páteřní sítě bude u poskytovatelů zdravotních služeb přímo řízených 
Ministerstvem zdravotnictví - Fakultních nemocnic, dalších nemocnic se statutem urgentního 
příjmu, zdravotních ústavů a Ústřední vojenské nemocnice v Praze tak, aby byly zajištěny 
kapacity v jimi provozovaných odběrových centrech a laboratořích pro odběry a vyšetření 
pro potřeby státem požadovaných vyšetření v režimu 7 dní v týdnu minimálně 8 hodin 
denně, zejména pro osoby indikované v rámci epidemiologických šetření a procesů Chytré 
karantény nebo státem nařizovaná preventivní testování.  
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V běžném režimu a režimu do stupně I dle Stupňů pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální 
epidemiologické situace v ČR (tedy st. 0-I), musí být kapacita odběrového centra a laboratoře 
nastavena tak, aby bylo bez problémů možné odebrat a vyšetřit denně 250 až 500 vzorků 
indikovaných primárně z diagnostických nebo epidemiologických důvodů. Ve větších 
aglomeracích je na základě vzájemných dohod mezi institucemi možné kombinovat kapacity 
více institucí. Nastavení kapacit páteřních odběrových center a navazujících laboratoří bude 
provedeno pokynem ministra zdravotnictví cestou odboru přímo řízených organizací 
Ministerstva zdravotnictví, a to dle epidemiologické situace na základě požadavku náměstkyně 
ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR. 
 
Při stupních II-III musí být kapacity páteřních odběrových center a navazujících laboratoří 
navýšeny na odběr a vyšetření 1000 vzorků denně. Navýšení kapacity páteřních odběrových 
center a navazujících laboratoří bude provedeno pokynem ministra zdravotnictví cestou 
odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví dle aktuální epidemiologické 
situace na základě žádosti náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR. Výše 
uvedenému musí být přizpůsobeno jak technické, tak personální zabezpečení pracovišť 
v rámci provozu zdravotnického zařízení, ve kterém je diagnostická kapacita, a které je 
schopno poskytnout proškolený personál pro zajištění odběrů a vyšetřování odebraných 
vzorků. 
 
Zásadní povinností zařízení zařazených do sítě je zapojení odběrových center i laboratoří do 
hlásících systémů – ÚZIS (ISIN, E-žádanka), Covid Forms App (CFA), včetně zajištění funkčního 
objednávkového systému a funkčního systému informování pacienta o výsledku vyšetření, 
nejlépe formou SMS a předání uvolněného výsledku indikujícímu lékaři či klientovi (např. na 
úložiště), kde si jej klient na základě zaslaného přístupového kódu a vyzvedne. Podmínkou pro 
úhradu odběrů a vyšetření ze strany zdravotních pojišťoven je splnění předem definovaných 
podmínek, včetně zapojení do všech hlásících systémů definovaných MZ ČR. 
 
Příslušní poskytovatelé zdravotních služeb, odběrová centra a laboratoře jsou propojeny 
infrastrukturou (nutno ze strany poskytovatele zajistit napojení na jednotný systém hlášení 
výsledků do ISIN – UZIS, informací do CFA a zasílání výsledků pacientům, kteří nejsou 
hospitalizováni), která umožní velmi rychle a efektivně přesouvat zátěž vyšetření při 
překročení kapacit z jednoho kraje do dalších podle vývoje epidemiologické situace. Odběrová 
centra a laboratoře musí plnit všechna mimořádná opatření a pokyny MZ ČR, zejména stran 
zadávání elektronických žádanek, jejich potvrzování a zasílání výsledků vyšetření, včetně 
identifikátoru elektronické žádanky. Pro zajištění tohoto požadavku lze využít software ve 
správě MZ ČR/ÚZIS – Cov-IT. 
 

Koordinaci kapacit v páteřní síti odběrových center a v regionální sítí garantovaných 
odběrových center a laboratoří zajištují určení koordinátoři v rámci jednotlivých krajů (kteří 
jsou jmenování z rozhodnutí hejtmanů). Na celostátní úrovni tito určení koordinátoři 
spolupracují přímo s Integrovaným Centrálním Řídícím Týmem v rozsahu  jeho působnosti 
stanoveného usnesením vlády ČR č. 813 ze dne 27. července 2020 a nastaveného 
informačního toku společně s ním zajišťují řízení kapacit odběrových center a případnou 
redistribuci odebraných biologických vzorků na celostátní úrovni.   
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Důležitou součástí systému je transport vzorků jako biologického materiálu, tedy dostupnost 
dopravní služby pro převoz vzorků, a to buď v gesci jednotlivých poskytovatelů zdravotních 
služeb, nebo externě smluvním partnerem. 
 
Veškeré procesy musí být nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi 
maximálně do 48 hodin od odběru 
 
Součástí činnosti institucí páteřní sítě je i zajištění odběrů materiálu u osob, které nejsou 
z vážných důvodů schopny se dostavit na stacionární odběrová centra – tedy možnost 
zajištění mobilních odběrů (vlastními silami nebo např. externě smluvním partnerem). 
 
Aby byla zajištěna místní a časová dostupnost v rámci státem a zdravotními pojišťovnami 
garantované páteřní sítě odběrových center a laboratoří zajišťovaných poskytovateli 
zdravotních služeb a základní testovací kapacita, je součástí sítě i regionální síť garantovaných 
pracovišť (odběrových center a laboratoří). Síť regionálních odběrových center vychází z již 
existující sítě poskytovatelů zdravotních služeb se statutem urgentního příjmu dle platného 
Memoranda Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. 
 
Tabulka 1 Přehled zdravotnických zařízení zařazených do sítě urgentních příjmů a současně 
vyšetřujících covid-19  včetně přímo řízených zdravotních ústavů vyšetřujících covid-19 ke dni 
14. 9. 2020 
 

Zdravotnické zařízení – s povolením vyšetřování COVID  Typ v síti urg.  
příjmů 

Aktuální kapacita 
vyšetření 

Thomayerova nemocnice 1a 200 

Fakultní nemocnice v Motole 1a 400 

ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha 1a 1 000 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1a 550 

Fakultní nemocnice Plzeň 1a 1 000 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 1a 450 

Fakultní nemocnice Brno 1a 700 

Fakultní nemocnice Olomouc 1a 1 200 

Fakultní nemocnice Ostrava 1a 384 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2a 400 

Nemocnice Na Homolce* 2a 130 

Nemocnice Na Bulovce 2a 850 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2b 120 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ambul lab 1 000 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ambul lab 200 

Státní zdravotní ústav – NRL referenční činnost* Ambul lab 160 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 1a 200 

KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z. 1a 140 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1a 300 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín 1a 150 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.  I.b 200 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary I.b 36 
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Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubice  I.b 200 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace I.b 48 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. II.a 16 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – Kolín  II.a 20 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. II.a 70 

Nemocnice Písek, a.s. II.a 100 

Nemocnice Strakonice, a.s. II.a 150 

Nemocnice Tábor, a.s. II.a 80 

Klatovská nemocnice, a.s. II.a 100 

Nemocnice Litoměřice, a.s. II.a 20 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. II.a 25 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. II.a 60 

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Náchod  II.a 200 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. II.a 250 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšl  II.a 250 

Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. II.a 30 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace II.a 24 

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. II.a 30 

Nemocnice Boskovice s.r.o. II.a 18 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace II.a 30 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. II.a 20 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace II.a 16 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace II.a 28 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace II.a 20 

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.. – Prostějov  II.a 200 

Nemocnice Šumperk a.s. II.a 36 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. II.a 14 

Slezská nemocnice v Opavě, přísp. Organizace II.a 150 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. II.a 56 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. II.a 40 

PRIVAMED a.s.  II.b Zatím netestují 

*vysoce specializovaná pracoviště 

 
Zdravotnická zařízení páteřní a garantované sítě, která poskytují lůžkovou péči, kde je 
v návaznosti na závažnost epidemiologické situace možné preventivní testování v souvislosti 
s plánovanými hospitalizacemi pacientů a především s neodkladnou zdravotní péčí, musí 
zajistit dle postupů individuálně nastavených v rámci každého zdravotnického zařízení 
vyšetření před přijetím pacienta do zdravotnického zařízení v souvislosti s poskytováním 
specializované péče, kterou nelze poskytnout jinde a neodkladné péče, které nelze prakticky 
zajistit jinak než intramurálním diagnostickým procesem. Proto na základě požadavku MZ ČR 
pro zajištění procesů nastavených v rámci systémů Chytré karantény v ČR navýší přímo řízené 
organizace kapacitu odběrů a vyšetření pro osoby indikované nad rámec běžného klinicko-
mikrobiologického provozu, se zohledněním případné vysoce specializované péče. 
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Poskytovatelé zdravotních služeb tvořící páteřní síť diagnostiky onemocnění COVID-19 
v současné době mají kompetence k provádění testování na náležité odborné úrovni, jsou 
personálně i technologicky vybavení. 
 
V případě hromadných odběrů indikovaných v rámci procesů Chytré karantény 
prostřednictvím KHS mimo stacionární odběrová centra, lze požádat o součinnost AČR.   
 
Páteřní síť odběrových center a laboratoří může být v případě dalšího masového šíření 
onemocnění COVID-19 rozšířena o další odběrová místa (odb. 957) a diagnostické kapacity, 
které budou alokovány z jiných částí zdravotnického systému a ze zásobníku laboratoří a 
odběrových míst (odb. 957), vč. odběrových týmů Armády ČR. 
 
MZ ČR zveřejní na svých webových stránkách přehled registrovaných odběrových center – 
odb. 955, odběrových míst – odb. 957 a oprávněných laboratoří pro diagnostiku COVID 19 
v ČR. 
 
Na páteřní síť odběrových center (odb. 955), zveřejněných na webových stránkách MZČR se 
vztahuje ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí 
kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. 
 
Podmínky pro zařazení do sítě oprávněných poskytovatelů pro odběry a vyšetření COVID-
19 (bod III a IV): 
 

III. Garantovaná páteřní a regionální síť odběrových center a dalších odběrových 
míst 

 
1) Garantovaná páteřní odběrová centra – odb. 955 

Státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou síť páteřních odběrových center 
provádějících odběry biologického materiálu u indikovaných pacientů k diagnostice 
onemocnění COVID-19 zajišťují smluvní poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) splňující 
následující kritéria:  

a) jedná se o fakultní nemocnici, nemocnici se statutem urgentního příjmu (UP) nebo 
zdravotní ústavy zřizované Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZ ČR), 
fakultní nemocnici zřizovanou Ministerstvem obrany České republiky (ÚVN - Vojenská 
fakultní nemocnice Praha) 

b) v krajích bez fakultní nemocnice se jedná o poskytovatele zdravotních služeb (PZS) se 
statutem UP Ia) či Ib) 

c) provozní doba -  7 dní v týdnu, 8 hodin denně při SP0-I a 12 hodin denně při SPII-III 
d) PZS má své odběrové centrum řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro 

pacienty přicházejí k odběru 
e) odběrové centrum má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro diagnostické a 

epidemiologické odběry od odběrů preventivních.  
 
Páteřní odběrové centrum daného PZS musí: 

a) zajistit vybavení a veškerý materiál umožňující odběry biologického materiálu u 
dospělých i u dětí 

b) být vybaveno PC s připojením k internetu 
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c) mít zajištěný funkční rezervační systém pro pacienty 
d) napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (E-žádanka, 

ISIN, CFA, CovIT) a naplňování všech povinných a jednotných hlášení  
e) pravidelně předávat informace do Covid Forms Aplikace 
f) plnit všechna mimořádná opatření a pokyny MZ ČR stran zadávání elektronických 

žádanek, jejich potvrzování a zasílání výsledků vyšetření, včetně identifikátoru 
elektronické žádanky 

g) předávat pacientovi informaci o chování minimálně do doby obdržení výsledku  
 
Vytvořená páteřní síť odběrových center spočívá v: 
 

a) zřízení min. 1 stacionárního odběrového centra v kraji (v hl. m. Praze min 3 stacionární, 
v Brně a Ostravě min 2 stacionární odběrová centra) 

b) zřízení min. 1 mobilního odběrového týmu navázaného na stacionární odběrové 
centrum  – lze zajistit smluvním externím poskytovatelem 

c) dle možností a podmínek zajištění průjezdového odběrového centra (drive through) v 
rámci odběrových center 

d) zřízení dalších detašovaných odběrových center s ohledem na regionální dostupnost 
po odsouhlasení VZP ČR (v tomto případě je nezbytné rozšíření oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb o nové centrum poskytování zdravotních služeb nebo 
získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo 
zdravotnické zařízení (§  11a zákona č. 372/2011 Sb.)) 

 
Páteřní odběrová centra dále vytváří podmínky pro realizaci vědecko-výzkumných 
projektů. Odběrová centra vyvíjí svoji činnost v souladu s platnou verzí Národní strategie 
testování nemoci COVID-19. 
  

Vyšetření odebraných vzorků v páteřních odběrových centrech bude probíhat primárně 
v laboratořích, jež jsou součástí garantované sítě páteřních laboratoří až do naplnění jejich 
kapacity (viz bod II). 
  
Smluvní podmínky pro odběrová centra – odb. 955 – Odběrové centrum, jež jsou součástí sítě 
páteřních odběrových center a pro mobilní odběrové týmy, které jsou k nim přidruženy a které 
provádějí odběry u indikovaných pacientů v jejich vlastním sociálním prostředí:  
 

- každé odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé 
místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP 

- odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 
JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě 
indikace a dle účinného algoritmu MZ ČR 

- s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-
19 

- současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO 
DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET (případná 
realizace odběrů krve se bude řídit účinnými algoritmy MZ ČR)  

- na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 
a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu) 
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- odběr vzorku ve vlastním sociálním prostředí realizovaný mobilním odběrovým 
týmem je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ 
KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě indikace a dle 
algoritmu MZ ČR - výkon 09115 a kód dopravy 10 je vykazován pod nově vzniklým IČP 
odb. 955 poskytovatele pro odběrové centrum. 
 

2)  Garantovaná regionální odběrová centra - odb. 955 
 
Síť páteřních odběrových center je doplněna o odběrová centra v garantované regionální síti, 
která zajišťují smluvní PZS splňující následující kritéria: 

a) daný PZS je držitelem statutu urgentního příjmu dle Memoranda MZ ČR a ZP 
b) provozní doba -  5 dní v týdnu (7 dní v případě stupně pohotovosti II-III), min 8 hodin 

denně  
c) PZS má své odběrové centrum řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro 

pacienty přicházejí k odběru 
d) PZS zajistí vybavení a veškerý materiál umožňující odběry biologického materiálu u 

dospělých i u dětí 
e) odběrové centrum bude mít oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro 

diagnostické a epidemiologické odběry od odběrů preventivních.  
 
Odběrová centra v regionální síti daného PZS musí: 

a) být vybaveno PC s připojením k internetu 
b) mít zajištěný funkční rezervační systém pro pacienty 
h) napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (E-žádanka, 

ISIN, CFA, CovIT) a naplňování všech povinných a jednotných hlášení  
c) plnit všechna mimořádná opatření a pokyny MZ ČR stran zadávání elektronických 

žádanek, jejich potvrzování včetně identifikátoru elektronické žádanky 
d) vyvíjet svoji činnost v souladu s platnou verzí Národní strategie testování nemoci 

COVID-19. 
 
Vytvořená síť odběrových center v regionální síti bude spočívat v: 

a) zřízení min. 1 stacionárního odběrového centra ve spádové oblasti PZS 
b) zřízení v případě potřeby mobilního odběrového týmu navázaného na vybrané 

odběrové centrum – lze zajistit smluvním externím poskytovatelem 
c) s ohledem na regionální dostupnost může poskytovatel zřídit další detašované 

odběrové centrum po odsouhlasení VZP ČR (v tomto případě je nezbytné rozšíření 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové centrum poskytování nebo získání 
povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo 
zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.) 

 
Vyšetření odebraných vzorků z regionálních odběrových center bude primárně probíhat  v 
laboratořích, jež jsou součástí garantované sítě páteřních a regionálních laboratoří (viz bod II). 

 
Smluvní podmínky pro odb. 955 – Odběrové centrum:  
 

- každé odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé 
místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP 
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- odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 
JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě 
indikace a dle účinného algoritmu MZ ČR 

- s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-
19 

- současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO 
DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET (případná 
realizace odběrů krve se bude řídit účinnými algoritmy MZ ČR)  

- na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 
a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu) 
 

- odběr vzorku ve vlastním sociálním prostředí realizovaný mobilním odběrovým 
týmem je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ 
KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě indikace a dle 
algoritmu MZ ČR - výkon 09115 a kód dopravy 10 je vykazován pod nově vzniklým IČP 
odb. 955 poskytovatele pro odběrové centrum 

 
3) Odběrová místa – odb. 957 

 

Síť páteřních odběrových center a odběrových center v garantované regionální síti může být 
v případě potřeby rozšířena o odběrová místa, která zajišťují smluvní PZS splňující následující 
kritéria: 

a) min. provozní doba 3 dny v týdnu, min 4 hodiny denně  
b) PZS má své odběrové místo řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro 

pacienty přicházejí k odběru 
c) PZS zajistí vybavení a veškerý materiál umožňující odběry biologického materiálu u 

dospělých  
d) odběrové místo bude mít oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro 

diagnostické a epidemiologické odběry od odběrů preventivních.  
 
Odběrové místo musí: 

a) být vybaveno PC s připojením k internetu 
b) mít zajištěný funkční rezervační systém pro pacienty  
c) napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (E-

žádanka, ISIN, CFA, CovIT) a naplňování všech povinných a jednotných hlášení  
d) plnit všechna mimořádná opatření a pokyny MZ ČR stran zadávání elektronických 

žádanek, jejich potvrzování včetně identifikátoru elektronické žádanky 
e) vyvíjet svoji činnost v souladu s platnou verzí Národní strategie testování nemoci 

COVID-19. 
 
Vyšetření odebraných vzorků z odběrových míst bude probíhat  primárně v laboratořích, jež 
jsou součástí garantované sítě páteřních a regionálních laboratoří (viz bod II). 
 
Smluvní podmínky pro odb. 957 – COVID-19 - odběrové místo:  

- každé odběrové místo bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 957; pro každé 

místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP 
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- odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě 

indikace a dle účinného algoritmu MZ 

- s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-

19 

- na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 957 budou nasmlouvány pouze výkon 09115 a výkon 

dopravy 10 (v případě realizace mobilního odběrového týmu) 

- odběr vzorku ve vlastním sociálním prostředí realizovaný mobilním odběrovým týmem 

je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV 

NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě indikace a dle algoritmu 

MZ - výkon 09115 a kód dopravy 10 je vykazován pod nově vzniklým IČP odb. 957 

poskytovatele  

 
IV. Páteřní síť oprávněných laboratoří 

1) Státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou síť páteřních laboratoří pro testování na 
onemocnění COVID-19 tvoří smluvní poskytovatelé zdravotních služeb splňující následující 
kritéria: 

a) fakultní nemocnice, nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči a zdravotní ústavy 
zřizované MZ ČR, fakultní nemocnice zřizovaná Ministerstvem obrany (ÚVN - Vojenská 
fakultní nemocnice Praha)  

b) mají zavedený systém kontroly kvality dle ISO 15189 (ČIA nebo NASKL) 
c) jsou zařazeni do Národní strategie testování - držitel statutu oprávněné laboratoře pro 

testování onemocnění COVID-19 dle Státního zdravotního ústavu 
(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19) 

d) mají provozní dobu 7 dní v týdnu, 12 hodin denně při SP0-I, 18-24 hod denně při SPII-
III. 

e) vzorek biologického materiálu musí být přijatý do laboratorního informačního systému 
s potvrzením přijetí v e-žádance bezprostředně po doručení vzorků do laboratoře, dále 
pak zpracován a výsledek nahlášen pacientovi do 48 hodin od přijetí vzorku. 

f) Páteřní laboratoře budou zajišťovat vysokokapacitní vyšetření vzorků pro minimální 
běžnou kapacitu 250-500 testů/den při SP0-I. V případě zhoršení epidemiologické 
situace (SP II-III) musí nejpozději do jednoho týdne navýšit svoji kapacitu až na 1000 
testů/den. 

g) napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (e-žádanka, 
ISIN, CFA, SW CovIT) a naplňování všech povinných a jednotných hlášení a vydávání 
výsledků testovaným osobám i zdravotnickým pracovníkům, vydávání výsledků na 
elektronickém portálu. 

h) Páteřní laboratoř vytváří podmínky pro realizaci vědecko-výzkumných projektů 
i) Páteřní laboratoř vyvíjí svoji činnost v souladu s platnou verzí Národní strategie 

testování nemoci COVID-19. 
 
Smluvní podmínky: 

a) smlouva se zdravotní pojišťovnou pro odb. 802 – lékařská mikrobiologie 
b) nasmlouvaný výkon 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ 

EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU 

http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19
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c) nasmlouvaný výkon 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU 
POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)  

d) výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na 
onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2  jedenkrát za den 

e) dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky 
f) současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-

19 nebo diagnóza U07.1 –  COVID-19, virus laboratorně prokázán 
 
2) Garantovaná síť páteřních laboratoří je doplněna o laboratoře garantované regionální 
sítě, které zajišťují smluvní poskytovatelé zdravotních služeb splňující následující kritéria: 
držitel statutu oprávněné laboratoře pro testování onemocnění COVID-19 dle Státního 
zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-
covid-19) 

a) mají zavedený systém kontroly kvality dle ISO 15189 (ČIA nebo NASKL) 
b) provozní doba minimálně 5 dní v týdnu při SP0-I, 7 dní v týdnu při SPII-III 
c) vzorek biologického materiálu musí být přijatý do laboratorního informačního sytému 

s potvrzením přijetí v e-žádance bezprostředně po doručení vzorku do laboratoře, dále 
pak zpracován a výsledek nahlášen do 48 hodin od přijetí vzorku 

d) napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (e-žádanka, 
ISIN, Covid Forms Aplikace) a naplňování všech povinností a jednotných hlášení a 
vydávání výsledků testovaným osobám i zdravotnickým pracovníkům, vydávání 
výsledků na jednotném elektronickém portálu 

Smluvní podmínky: 
a) smlouva se zdravotní pojišťovnou pro odb. 802 – lékařská mikrobiologie 
b) nasmlouvaný výkon 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ 

EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU 
c) nasmlouvaný výkon 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU 

POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)  
d) výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem  na 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS CoV 2  jedenkrát za den 
e) dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky 
f) současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-

19 nebo diagnóza U07.1 –  COVID-19, virus laboratorně prokázán 
 
Příloha č. 1 – mapa garantovaných odběrových center. 

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19
http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19
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Příloha č.2 Přehled vybraných přímo řízených organizací MZ ČR s aktuálními kapacitami a jejich 
plánovaným navýšením (k 14.9.2020). 

Organizace Laboratoře  Odběrová centra 

 kapacita 
k 14. 9. 2020 

Předpoklad  
kapacity 

k 1. 10. 2020 
kapacita 

k 14. 9. 2020 

Předpoklad 
kapacity 

k 1. 10. 2020 

Státní zdravotní ústav – NRL referenční činnost*  160  250  20  40  

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 000  1 500  20  20  

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 200  300  60  100  

Fakultní nemocnice v Motole 400  400  400  700  

Fakultní nemocnice Brno (OKM a CMBGT, IHOK) 700  1 500  200  400  

Fakultní nemocnice u sv. Anny 120  300  60  200  

Thomayerova nemocnice 200  600  200  1 000  

Nemocnice Na Bulovce 850  1 000  850  1 000  

Nemocnice Na Homolce* 130  250  0  0  

Všeobecná fakultní nemocnice 400  800  300  600  

Fakultní nemocnice Hradec Králové 450  450  400  400  

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 550  1 000  550  800  

Fakultní nemocnice Plzeň 1 000  1 000  1 000  1 000  

Fakultní nemocnice Olomouc, LEM Ústavu 
molekulární a transakční medicíny LF UP 

                                                      
1 200  

                                                      
1 400  

                                                          
300  

                                                          
400  

Fakultní nemocnice Ostrava 384  1 000  1 000  1 000  

Ústřední vojenská nemocnice Praha 6 250 1 000 700 1 000 

Celkem 7994 12750 6060 8660 

*vysoce specializovaná pracoviště 


