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Příloha č. 3  
usnesení vlády 
ze dne 28. června 2021 č. 604 
 
 

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření: 
 

I. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím laboratorní vyšetření na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (dále jen „poskytovatel“) se s účinností od 1. července 
2021 od 00:00 hod. nařizuje: 
a) mít zajištěnu možnost provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření nebo zajištěno 

provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvně u jiného poskytovatele (dále jen 
„smluvní poskytovatel“), 

b)  v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 je pozitivní, nejpozději do 24 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření 
nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-
PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 24 hodin 
od obdržení biologického vzorku. 

 
 

II. 
 
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 
se s účinností od 1. července 2021 od 00:00 hod. nařizuje na žádost poskytovatele, který 
nemá možnost provádět diskriminační RT-PCR vyšetření nebo nemá dosud uzavřen smluvní 
vztah podle bodu I písm. a), zajistit provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření 
biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2, které mu tento poskytovatel 
zašle, a to nejpozději do 24 hodin od jejich obdržení. 
 
 

III. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti 
viru SARS-CoV-2 prostřednictvím diskriminačního RT-PCR, se nařizuje s účinností ode dne 
1. července 2021 od 00:00 hod. hlásit elektronicky informaci o každém výsledku 
diskriminačního RT-PCR vyšetření provedeného podle čl. I nebo II do Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), a to nejpozději do 48 hodin od zjištění výsledku. 
 
 

IV. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 


