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Příloha 
usnesení vlády 
ze dne 30. srpna 2021 č. 772 

 
 

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 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření: 
 

I. 

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou 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 a 

poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného 

bydlení se nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření a 

následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů 

(RAT) 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 rychlých antigenních testů (RAT) 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. 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. 

2. Vyšetření podle bodu 1 se neprovádí u zaměstnance, který 

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného preventivního 
vyšetření podle bodu 1 RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o  
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digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od 
dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se 
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným 
subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 
republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému 
typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto 
údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za 
předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla 
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku 
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou 
zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 
než 180 dní. 

 

II. 

Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I.1, nejde-li o zaměstnance uvedené v bodu I.2, se 

nařizuje podrobit se vyšetření podle bodu I.1 a dále v případě, že výsledek preventivního 

vyšetření rychlým antigenním testem (RAT) 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. 

 

                                                

 

1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, 

ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování 

a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 

(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo 

bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. 
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III. 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. 

 

 


