
  
 

 

Postup zaměstnavatele při POZITIVNÍM antigenním 
testu na pracovišti 

Obecné informace 

1. Zaměstnanec zaměstnavateli oznámí, že jeho výsledek textu byl pozitivní (pokud test 

neprovádí přímo zástupce zaměstnavatele). 

2. Strany se dohodnou, zda zaměstnanec bude vykonávat práci z domova (je-li to vůbec 

s ohledem na povahu práce možné), či zda zaměstnanec nastoupí na překážky v práci 

a práci vykonávat nebude. 

3. Zaměstnanec opustí pracoviště a dodržuje pravidla karantény. 

4. Zaměstnanec nemusí absolvovat konfirmační PCR test. 

5. Zaměstnavatel podá hlášení o pozitivně testovaných zaměstnancích prostřednictvím 

systému ZDE, do nějž se přihlásí prostřednictvím své datové schránky: 

▪ hlášení je nutno podat nejpozději den následující po testování; 

▪ ministerstvo upozorňuje, že zvláště v prvních dnech může docházet k přetížení a tím 

pádem problémům v hladkém chodu systému; 

▪ v hlášence zaměstnavatel uvede, zda zaměstnanec bude pracovat z domova 

(a nebude mu tedy vystavena eNeschopenka) či zda zaměstnanec bude na překážce 

v práci na základě eNeschopenky. 

6. Zaměstnanec obdrží nejpozději následující den po nahlášení pozitivity zaměstnavatelem 

prostřednictvím SMS: 

▪ když bude na překážkách v práci: informaci o uložení karantény na 5 dnů 

a současně informaci o automatickém vystavení eNeschopenky, v níž bude uveden 

i den jejího ukončení; po dobu této pracovní neschopnosti hradí náhradu mzdy 

v zákonné výši zaměstnavatel; 

▪ když bude vykonávat práci z domova: informaci o uložení karantény na 5 dnů bez 

vystavení eNeschopenky; jelikož zaměstnanec bude vykonávat z domova práci, bude 

mu náležet řádná mzda; 

▪ karanténa i eNeschopenka platí vždy ode dne provedení testu, který se má pro 

účely počítání 5denní lhůty jako den 0 (tj. i když SMS přijde se zpožděním, počítá se 

pracovní neschopnost i karanténa ode dne provedení testu na pracovišti). 

7. eNeschopenka i karanténa jsou ukončeny automaticky uplynutím 5 dnů, aniž by musel být 

prováděn test potvrzující negativitu zaměstnance; zaměstnanci přijde opět SMS, která jej 

informuje o ukončení eNeschopenky (při ukončení karantény zřejmě žádná potvrzující SMS 

zasílána nebude). 

8. Pokud se během karantény objeví u zaměstnance příznaky nemoci, měl by kontaktovat svého 

ošetřujícího lékaře a neměl by se vracet na pracoviště. 

9. Po návratu na pracoviště pokračuje zaměstnavatel v testování na pracovišti dle obecných 

pravidel, tj. měl by zaměstnance opět při jeho prvním příchodu znovu otestovat. 

 

https://samotestovani.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F


  
 

 

Jak se počítá 5denní karanténa/neschopenka? 

Den provedení testu na pracovišti je dnem 0 (tj. do lhůty se nepočítá). 

Karanténa, případně eNeschopenka trvá 1. – 5. den, tj: 

• Je-li samotest na pracovišti pozitivní v pondělí, karanténa i eNeschopenka končí uplynutím 

soboty (o půlnoci ze soboty na neděli). Zaměstnanec nastupuje do práce (nejdříve) v neděli, 

je-li to jeho pracovní den. 

• Je-li samotest na pracovišti pozitivní v úterý, karanténa i eNeschopenka končí uplynutím 

neděle (o půlnoci z neděle na pondělí). Zaměstnanec nastupuje do práce v pondělí, je-li to jeho 

pracovní den. 

• Je-li samotest na pracovišti pozitivní ve čtvrtek, karanténa i eNeschopenka končí uplynutím 

úterý (o půlnoci z úterý na středu). Zaměstnanec nastupuje do práce ve středu, je-li to jeho 

pracovní den. 

Dle našeho názoru z logiky věcí vyplývá, že rovněž den provedení testu na pracovišti s pozitivním 

výsledkem musí pro účely mzdových nároků zaměstnance spadat do karantény a být v případě 

pracovní neschopnosti hrazen zaměstnavatelem dle pravidel pro pracovní neschopnost. Test totiž musí 

být proveden při příchodu na pracoviště (tedy před zahájením práce) a následná nepřítomnost 

zaměstnance v práci je odůvodněna pozitivním výsledkem testu. 

Kdy je vhodné absolvovat PCR test? 

Konfirmační PCR test již není vyžadován, a to zejména z důvodu přetíženosti příslušných testovacích 

center. 

Zaměstnanec by měl PCR test absolvovat zejména tehdy, pokud se u něj během karantény projeví 

příznaky covidu-19. V takovém případě by měl kontaktovat svého praktického lékaře, který na základě 

posouzení příznaků vystaví žádanku na PCR test. A dle jeho výsledků rozhodne praktický lékař 

o dalším osudu eNeschopenky zaměstnance. Pouze pozitivní PCR test je pro zaměstnance 

potvrzením o prodělání nemoci, pozitivní antigenní test na pracovišti tyto účinky nemá. 

PCR test je možné absolvovat také dobrovolně, přičemž negativní PCR test vede k automatickému 
ukončení karantény i eNeschopenky (nerozhodne-li praktický lékař na základě zdravotního stavu 
zaměstnance jinak, např. v případě, že se jedná o jiné onemocnění zaměstnance). Zde pouze 
upozorňujeme na omezené placení PCR testů z veřejného pojištění. 

 

Informace čerpány z: 

https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-

osvc 

https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc
https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc

