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Informace pro zdravotnická zařízení k provádění antigenních testů  
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 mimo zdravotnická zařízení 

 
Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení upravuje § 11a zákona č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou 
zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. 

Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, 
jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení  
ve zdravotnickém zařízení. 

Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice,  
v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. 

 

Žádost musí obsahovat: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb (včetně adresy základního zdravotnického zařízení, odkud bude 
mobilní tým vyjíždět a do kterého se bude vracet), 

b) vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení (např. výtěry 
z nosohltanu s provedením antigenních testů), 

c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení (např. adresa firmy),  

d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem, event. frekvence (např.  
1.3.2021 – 1.6.2021, 1x týdně) 

e) hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při 
činnostech tzn. součástí žádosti je návrh provozního řádu 

- transport odběrového týmu,  
- vybavení,  
- pracovní oblečení personálu, včetně používaných OOPP,  
- počet osob personálu,  
- likvidace kontaminovaného odpadu,  
- bezpečná manipulace s použitým prádlem,  
- popis místa provádění odběrů – samostatná místnost s omyvatelným nábytkem a podlahou, 
- k dispozici umývadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, větratelná přirozeně.  
- Popis provedení samotných odběrů, včetně způsobu informace zaměstnanců o výsledku 
testování, odstupy, vybavení respirátory. 
- Používání a manipulace odběrového týmu s OOPP – co je používáno a jakým způsobem, 
dezinfekce včetně dezinfekce rukou, popis při oblékání, svlékání). 
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Na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice vydává povolení krajský 
úřad. O udělení povolení rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony 
poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. 
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