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Doporučený postup pro testování pacientů COVID- 19 
prováděné v odběrových místech 

 

Oprávnění k indikaci laboratorního vyšetření COVID- 19 

 

• všeobecný praktický lékař  

• praktický lékař pro děti a dorost  

• ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče 

• epidemiolog KHS 

• ambulantní specialista – pneumolog 

Kritéria pro indikaci laboratorního vyšetření COVID- 19 

 
Indikováni pro testování na COVID- 19 jsou pacienti splňující alespoň jedno z 
těchto klinických kritérií:  
teplota ≥ 37,5oC, suchý kašel, dušnost (pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak) 
 

Způsob vystavení žádanky k laboratornímu vyšetření COVID- 19  

 
Je-li to možné, je doporučováno distanční vystavení žádanky k odběru vzorku a 
laboratornímu vyšetření (žádanka), a to:  

• zadáním žádanky elektronicky prostřednictvím webové aplikace Žádanka pro 
COVID-19 (postup viz příloha Zjednodušená žádanka pro COVID 19) 

• nebo vystavením standardní žádanky k laboratornímu vyšetření a jejím fyzickým 
předáním pacientovi  

Aktualizovaný seznam odběrových míst  

 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
Výběr konkrétního odběrového místa dle dohody pacienta s indikujícím lékařem. 
Pacientům indikovaným k provedení odběru a laboratorního vyšetření COVID- 19 se 
doporučuje kontaktovat předem odběrové místo telefonicky a domluvit si termín a čas 
provedení odběru.  
Doporučení pro předání informace pacientům o dopravě na místo odběru:  

• ne hromadnou či sdílenou dopravou 

• pokud jede pacient vlastním autem, pak v doprovodu maximálně jedné osoby 

• nemůže-li se pacient dopravit na odběrové místo sám, indikující lékař žádá KHS o 
vyslání mobilního odběrového týmu 

 
Provedení odběru – odběrová místa 

 

• každé odběrové místo musí být vybaveno počítačem s přístupem na internet pro 
možnost ověření vystavení žádanky indikujícím lékařem a případné doplnění 
chybějících údajů, a tiskárnou pro její vytištění (postup viz příloha Zjednodušená 
žádanka pro COVID 19) 

• pro všechna odběrová místa platí aktualizovaný algoritmus (viz příloha Algoritmus 
testování COVID- 19 na odběrových místech) 
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