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VÝSLEDKY A PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH 
V OBDOBÍ OD 17. DO 24. LEDNA 2022

Sběr dat: 21. – 24. 1. 2022 
Počet testovaných unikátních zaměstnanců 
ve dvou kolech testování: ~150 000

Data z průzkumu SP ČR
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49%
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Respondenti podle velikosti

Počet respondentů: 196

Základní údaje

50 – 250 
zaměstnanců

Do 50 zaměstnancůVíce než 250 
zaměstnanců
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Záchyty pozitivních zaměstnanců ve firmách

17. – 24. 1. 2022

Celkem otestováno zaměstnanců 149 911

Celkem pozitivních záchytů ATG testem 
(2 kola testování)

1982

Počet konfirmačních PCR testů 1062

Počet pozitivních konfirmačních PCR testů 734
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Firmy jsou opět hlavními testovacími centry 

▪ Firmy zvládly splnit povinnost otestovat své zaměstnance 2x za týden.

▪ 76 % firem, které řeší konfirmační PCR testy, posílá zaměstnance na konfirmační 
PCR testy do veřejných testovacích center.

▪ 14 % firem (především velkých), které řeší konfirmační PCR testy, zajišťuje 
konfirmační PCR testy ve svých smluvních zařízeních.

▪ Na konfirmační PCR test zaměstnanci v průměru čekají 1,2 dne.
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Firmy testují hlavně samovyšetrovacími testy

Jaký je váš hlavní způsob testování zaměstnanců na Covid-19?

78%

11% 10%

47% 45%

8%

Používáme samovyšetřovací
testy

Testujeme u smluvních
poskytovatelů zdravotních

služeb

Jiný

leden 2022
březen 2021
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Většina firem kupuje testy za méně než 60 korun

Za jakou cenu jste nakupovali antigenní samotestovací sady?

70%

28%

2% 1%1%

20%

60%

19%

Do 60 Kč za test Za 61 až 100 Kč za test Za 101 až 150 Kč za test Více než 150 Kč za test

leden 2022

březen 2021
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Kdo může pracovat z domova, tomu to firmy umožnily

▪ 47 % firem zvýšilo počet zaměstnanců na home office kvůli šíření varianty 
omikron

▪ 42 % firem už před příchodem omikronu mělo na home office všechny 
zaměstnance, kteří takto mohou pracovat

▪ 11 % zaměstnanců na home office pracuje pouze z domova

▪ 45 % zaměstnanců na home office pracuje z domova 3 až 5 dnů v týdnu
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Izolace či karanténa zaměstnanců zatím příliš netrápí 
(stav k 24. lednu 2022)

13 % firem muselo kvůli izolacím a karanténám zaměstnancům upravovat 
nebo omezovat provoz (stav k 24. lednu 2022).

19 % firem žádní zaměstnanci v karanténě nebo izolaci

22 % firem

46 % firem

12 % firem

méně než 1 % zaměstnanců v karanténě nebo izolaci

1 – 5 % zaměstnanců v karanténě nebo izolaci

více než 5 % zaměstnanců v karanténě nebo izolaci
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Zaměstnanci v drtivé většině plošné testování neodmítají

Setkali jste se ze strany zaměstnanců s odmítáním plošného testování?

Ne

85 %
15 %

Ano
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Pro 49 % firem je vkládání informací o pozitivních testech do databáze ISIN příliš 
zatěžující (stav k 24. lednu 2022)

▪ Přihlašování a zadávání údajů je zbytečně složité

▪ Zadávání výsledků testů je časově náročné

▪ Pro podmínky v dané firmě není dobře použitelné

Nastavený systém nahlašování pozitivních zaměstnanců
potřebuje vylepšit



 Průzkum prokázal, že průmysl je připraven realizovat opatření pro ochranu 
veřejného zdraví.

 Data z průzkumu odráží situaci minulého týdne.

 Může dojít k rychlejšímu nárůstu zaměstnanců v karanténě, a to i následkem 
pozitivního kontaktu či karanténou rodinných příslušníků, např. dětí.

 Chybí vládní plán, jak postupovat v případě výrazného nárůstu lidí v karanténě a 
řešení i mimo kritickou infrastrukturu.

 Pro udržení chodu společnosti musí vláda připravit řešení v souladu s legislativou.

Firmy zvládly první týden testování, chybí ale řešení 
možného nárůstu karantén
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