
 

 

Příloha č. 2 
usnesení vlády 
ze dne 14. května 2021 č. 450 

 

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 před dalším rozšířením 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
 
1. S účinností od 15. května 2021 se zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl laickou 

osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu 
poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, 
bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli 
podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého 
aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele 
pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého 
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 
popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit 
poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného 
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný 
podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

 
2. S účinností od 15. května 2021 se osobám samostatně výdělečně činným, které si samy 

provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 prostřednictvím testu určeného pro sebetestování nebo povoleného k použití laickou 
osobou, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého 
aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě 
praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže 
uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného 
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný 
podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

 
 

II. 
 
S účinností od 15. května 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a osobám 
samostatně výdělečně činným, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů. 
 
 

III. 
 



 

 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni 
o pozitivním výsledku testu podle čl. I, jsou povinni osobě uvedené v čl. I bezodkladně vystavit 
žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2. 
V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen 
poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná 
o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO) 
této osoby. 
 
 

IV. 
 
Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. III, je povinna se 
podrobit tomuto vyšetření bez prodlení. 
 
 

V. 
 
S účinností ode dne 15. května 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 22. března 2021, 
č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN. 
 
 

VI. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 


