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M IM OŘ Á D NÉ  O P AT 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,  a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních 
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje 
postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 
písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo 
domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby 
se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, 
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení 
a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům 
pečovatelské služby se s účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 
5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 
prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým 
pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu 
o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se 
kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních 
služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo 
uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby 
vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného 
pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Vyšetření se neprovádí: 
a) osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula 

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví 
žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou 
zprávou. 

b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví 
žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

c) osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test 
metodou RT-PCR s negativním výsledkem, 

d) osobám, které podstoupily v posledních 5 dnech na pracovišti zaměstnavatele preventivní 
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu 
poskytnutého mu zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho výsledek je 
negativní. 

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, 
se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti. 
 
 



II. 
 
Poskytovateli zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel uvedený v bodu I uzavřenu 
některou z uvedených smluv o poskytování zdravotních služeb, se s účinností ode dne 
9.března 2021 nařizuje provést na žádost tohoto poskytovatele preventivní vyšetření na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC 
antigenních testů u jeho zaměstnanců podle bodu I. 
 
 

III. 
 
Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 
podrobit se vyšetření podle bodu I a dále v případě, že výsledek preventivního vyšetření POC 
antigenním testem provedeného podle bodu I je 
a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky 

onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, 
bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo 
pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu, 

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, 
oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího 
postupu, 

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, 
oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího 
postupu. 

 
 

IV. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství se nařizuje 
s účinností ode dne 9. března 2021 nařídit: 
a) osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, izolaci; mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije 
obdobně; 

b)  osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována 
POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo byla tímto testem 
negativně testována na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-
CoV-2 metodou RT-PCR; v případě pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR nařídit 
izolaci postupem podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

 
 

V. 
 
Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních 



testů podle bodu I, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 bez zbytečného odkladu 
hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u zaměstnance uvedeného v bodu I do Informačního 
systému infekčních nemocí (ISIN). 
 
 

VI. 
 
Poskytovatelům uvedeným v bodu I. se s účinností od 9. března 2021 nařizuje zajistit, aby 
zaměstnanci uvedení v bodě I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních 
služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně 
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  
 
 

VII. 
 

S účinností ode dne 9. března 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020, 
č.j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020, č.j. MZDR 
47828-8/MIN/KAN a mimořádné opatření ze dne14. února 2021, č.j. MZDR 47828/2020-
13/MIN/KAN. 
 

VIII. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 


