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2. 1 Příspěvek na antigenní testy od zdravotních pojišťoven – obecně
(1) Od 17. 1. 2022 dochází,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 14. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN, k rozšíření okruhu
žadatelů o příspěvek na provádění samoodběrových testů Covid – 19. O tento příspěvek si mohou nově
požádat všichni zaměstnavatelé působící na území České republiky, tedy i obce, města a jejich
příspěvkové organizace.
(2) Tyto příspěvky jsou určeny na nákup rychlého antigenního testu (určeného pro sebetestování –
použití laickou osobou) použitého k testování zaměstnanců a dalších osob dle mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví.
(3) Příspěvek je čerpán za zaměstnance a je poskytován v maximální výši 60 Kč včetně DPH za 1 test.
Lze jej poskytnout pouze na určité typy testů a za období od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022. Žádosti
o příspěvek se podávají pouze prostřednictvím aplikace na portálu: https://www.samotesty-covid.cz/.

2. 2 Účtování příspěvku na antigenní testy od zdravotních pojišťoven
2. 2. 1 Předpis nároku na příspěvek na antigenní testy – okamžik účetního případu = okamžik
přijetí potvrzení o proplacení od zdravotní pojišťovny
SU
AU
MD
D
377* 0xxx
X
649
03xx – 09xx
X
*Pozn.: Pokud není zasláno potvrzení o proplacení zdravotní pojišťovnou, nebude účtováno prostřednictvím účtu 377,
ale okamžikem přijetí příspěvku na bankovní účet MD 241 0xxx / D 649 03xx – 09xx.

2. 2. 2 Úhrada příspěvku – okamžik účetního případu = přijetí peněžních prostředků na ZBÚ
SU
AU
MD
D
241
0xxx
X
377* 0xxx
X
*Pozn.: Pokud není zasláno potvrzení o proplacení zdravotní pojišťovnou, nebude účtováno prostřednictvím účtu 377,
ale okamžikem přijetí příspěvku na bankovní účet MD 231 0xxx / D 649 03xx – 09xx.

2. 3 Účtování příspěvku na antigenní testy od zdravotních pojišťoven
u příspěvkových organizací předávajících výkaz PAP
2. 3. 1 Předpis nároku na příspěvek na antigenní testy – okamžik účetního případu = okamžik
přijetí potvrzení o proplacení od zdravotní pojišťovny
PAP účet
Typ změny
PAP partner
MD
D
37709
601
P10 – zdravotní pojišťovna
X
64999
P21 – zdravotní pojišťovna
X
2. 3. 2 Úhrada příspěvku – okamžik účetního případu = přijetí peněžních prostředků na ZBÚ
PAP účet
Typ změny
PAP partner
MD
D
241
801
P10 – banka
X
37709
651
P10 – zdravotní pojišťovna
X

2. 4 Závěrem
Tento doporučený postup nevyjadřuje jediný možný způsob účtování v souladu s předpisy v oblasti
účetnictví platnými a účinnými pro rok 2022 a není právně závazný, neboť k závazným výkladům
(stanoviskům) právních předpisů je oprávněn pouze příslušný soud a zároveň tato informace není radou
dle § 2950 občanského zákoníku.
Dne: 13. 4. 2022
Vypracovaly: Ing. Jitka Ročárková vedoucí oddělení výkaznictví, Ing. Aleš Zajac
S vyjádřením souhlasí Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
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