
  

 
Testování ve firmách 

Zaznamenání výsledku antigenního testu do elektronické žádanky COVID-19 

Postup pro FIRMY (zaměstnavatele) 
• Zaměstnavatel je povinen postupovat dle Mimořádného opatření MZ ze dne 1.3.2021, odkaz 

zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-

testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf 

a zároveň dle opravného opatření ze dne 5.3.2021, odkaz zde: https://www.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-

zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf 

Pokud je testování u zaměstnavatele zajišťováno prostřednictvím poskytovatele zdravotních 

služeb (smluvní poskytovatel, závodní lékař), provádí tento poskytovatel zdravotních služeb 

hlášení všech výsledků do ISIN v souladu s Mimořádným opatřením MZ zde dne 5.3.2021, 

odkaz zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-

povinnost-hlasit-vysledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf 

• Pokud je testování prováděno formou samo-testování, nehlásí sám zaměstnavatel nikam 

výsledky testů, pouze je nutné, aby zaměstnanec, který má pozitivní výsledek ag. testu, sdělil 

tuto skutečnost svému obvodnímu lékaři, nebo závodnímu lékaři, který je povinen 

zaměstnanci vystavit konfirmační žádanku na PCR test. v souladu s Mimořádným opatřením 

MZ ze dne 5.3:2021, odkaz zde:https://www.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-

9-3-2021-do-odvolani.pdf 
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Elektronická žádanka pro zaznamenání výsledku antigenního testu pro 

POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, který provádí testování pro firmy: 
Každý poskytovatel zdravotních služeb obdržel jednoduchý odkaz na elektronickou žádanku lišící se 

v jejím konkrétním čísle-klíči: 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=xxxxxxxxxx 

Poskytovatel zdravotních služeb může také pro zaznamenání výsledku antigenního testování použít 

aplikaci Pacienti COVID19 uvnitř zabezpečeného prostředí rezortních registrů Ministerstva 

zdravotnictví EREG. Možné je také využít API služeb a zapsat výsledek antigenního testování přímo ze 

softwaru lékařů. 

Níže naleznete obrázek po otevření prázdného formuláře el. Žádanky: 

 

Při vystavení žádanky a zaznamenání výsledku ag. testu v případě firemního testování, je potřeba 

zaškrtnou pole „Testování ve firmách“ a vyplnit minimálně IČO firmy, případně název (pro 

identifikaci konkrétního podniku pod jedním IČO). 

Stejně tak se postupuje v případě indikace ke konfirmačnímu PCR testu po pozitivním výsledku 

antigenního testu provedeného laickou osobou – v případě samotestování. 

Důležité odkazy: 
 

Kompletní manuál k elektronické žádance: 

https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/formulare/zadanka-covid-19.pdf 

HelpDesk a metodická podpora ÚZIS ČR: 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8431 
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