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DATA Z PRŮZKUMU SP ČR K VÝSLEDKŮM 
A PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH 
V OBDOBÍ OD 15. DO 26. BŘEZNA

Sběr dat: 25. – 26. 3. 2021 
Počet testovaných zaměstnanců 
ve dvou kolech testování: 282 184
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§ Celkem otestováno od 3. 3. od 12. 3. 2021: 114 200 zaměstnanců

§ Celkem pozitivních záchytů ATG testem od 3. 3. do 12. 3. 2021: 882

§ Podíl pozitivních záchytů celkem od 3. 3. do 12. 3. 2021: 0,77 %

Předchozí šetření

Data z předchozího šetření (provedeno 11. – 12. 3. 2021)
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Respondenti podle velikosti

Počty otestovaných uvedlo 
266 respondentů.

Základní údaje

50 – 250 
zaměstnanců

Do 50 zaměstnancůVíce než 250 
zaměstnanců

Celkem otestováno 

282 184 zaměstnanců 
ve dvou kolech testování.

14%

40%

46%
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Hlavní zjištění

15. – 21. 3. 2021 22. – 26. 3. 2021

Celkem otestováno 
zaměstnanců 146 948 135 236

Celkem pozitivních záchytů 
ATG testem 895 591

Podíl pozitivních záchytů 0,61 % 0,44 %
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Hlavní zjištění

Rozdělení firem podle podílu pozitivních záchytů ATG testem

85 % 13 % 

Do 1 % pozitivních testů 1 – 5 % pozitivních testů Více než 5 % pozitivních testů

2 %

90 % 
9 % 

1 %

15. – 21. 3. 22. – 26. 3.
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Hlavní zjištění

Fungující firmy jsou účinnou součástí boje s epidemií.

Testování ve všech firmách nad 50 zaměstnanců mohlo při 2,8 milionu testovaných 
odhalit přes 20 tisíc nakažených bez příznaků v prvním týdnu, 17 tisíc v druhém týdnu 
a ve třetím týdnu 13 tisíc infikovaných lidí.

V tomto aktivním přístupu je třeba pokračovat.

Z průmyslu si mohou vzít příklad i další obory, jak lze bezpečně fungovat.

15. – 21. 3. 22. – 26. 3.
Celkem otestováno zaměstnanců 146 948 135 236
Celkem pozitivních záchytů ATG testem 895 591
Podíl pozitivních záchytů 0,61 % 0,44 %
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Hlavní zjištění

Za jakou cenu jste nakupovali/nakupujete antigenní samotestovací sady?

37 % firem nakupovalo/nakupuje testy za 61 až 100 Kč za test

53 % firem nakupovalo/nakupuje testy za 101 až 150 Kč za test 

8 % firem nakupovalo/nakupuje testy za více než 150 Kč za test
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Hlavní zjištění

Jaký je hlavní způsob testování zaměstnanců?

43 % u závodních lékařů nebo u poskytovatelů zdravotních služeb

51 % samovyšetřovací testy 

1 % ve veřejných testovacích centrech
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87,9 % v týdnu od 15. do 21. 3. 2021 

73,5 % v týdnu od 22. do 26. 3. 2021 

Hlavní zjištění

Podíly potvrzení pozitivního ATG testu pozitivním PCR testem

Konfirmační PCR testy

65 % firem nechává žádanky o konfirmační test na praktických lékařích nebo 
hygienických stanicích

21 % firem konfirmační test zajišťuje samo ve smluvních zařízeních

V průměru zaměstnanec s pozitivním ATG testem čeká na konfirmační PCR test 2 dny
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Hlavní zjištění

Jaké jsou dopady Covid-19 na přítomnost na pracovišti?

34 % firem se kvůli záchytu pozitivních z povinného testování zkomplikovalo 
sestavování pracovních týmů

Méně než 1 % pracovníků v karanténě nebo izolaci má 40 % firem 

41 % firem má 1 – 5 % pracovníků v karanténě nebo izolaci
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87 % firem by se řídilo doporučením ministerstva zdravotnictví, pokud by kvalitu 
samovyšetřovacích testů ověřovalo ministerstvo nebo nezávislá instituce

U 15 % firem už KHS kontrolovala organizaci a průběh testování (kontrola většinou 
bez problémů)

70 % firem by bylo ochotno pomoci s očkování populace a zaměstnanců ve svých 
očkovacích centrech nebo výstavbou očkovacích stanů (z toho třetina by byla 
ochotna pomoci s očkováním, kdyby na to firma dostala příspěvek od státu)

Hlavní zjištění
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Kampaň SP ČR: I po testu budeme vše dodržovat


