USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2021 č. 999
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR
vyšetření
Vláda
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření
o diskriminačním RT-PCR vyšetření, jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. listopadu 2021 č. 999

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
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 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 15. listopadu 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“), a to zacíleného minimálně na mutaci L452R,
b) v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34),
nejpozději do 72 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 72 hodin od obdržení biologického
vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření u alespoň
30 % biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2.
II.
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
se s účinností od 15. listopadu 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
předá, a to nejpozději do 72 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
15. listopadu 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.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 29. června 2021,
č.j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1000
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné
opatření o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách
Vláda
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření, kterým se mění mimořádné opatření o testování zaměstnanců v dlouhodobé
lůžkové péči a sociálních službách, jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. listopadu 2021 č.
1000

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
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:

S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č.j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN, ve znění
mimořádného opatření ze dne 10. září 2021, č.j.: MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN, a to tak, že
1. v čl. I bodu 1 se za slova „včetně dobrovolníků“ vkládají slova „a osob připravujících se
u poskytovatele na výkon povolání“,
2. za článek IIa se vkládá nový článek IIb, který zní:
„IIb
Toto opatření platí obdobně pro poskytovatele zdravotních služeb poskytující jednodenní
péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči standardní a jejich pacienty
s tím, že se těmto poskytovatelům nařizuje provést první preventivní vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)
nejpozději do dne 22. listopadu 2021 a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.“.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1001
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné
opatření k ochraně dýchacích cest
Vláda
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření, kterým se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest, jehož návrh je
uveden v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. listopadu 2021 č.
1001

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I
bodu 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, a pokud je na tomto vzdělávání
současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů“.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1002
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné
opatření, kterým se stanovují pravidla provedení očkování
Vláda
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují pravidla provedení
očkování, jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1002

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června
2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 2. července
2021, č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN tak, že:
1. V čl. I se slova „které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České
republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních
služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice,“
nahrazují slovy „které:
1. jsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
2. mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly účastny
systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, nebo
3. nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak
zároveň jsou:
a) občanem/občankou České republiky, nebo
b) cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice pobyt nad 90 dnů
ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pobytu cizinců“) a zároveň splňují jednu z následujících podmínek:
i. mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České
republice;
ii. jsou držitelem platného dlouhodobého víza,
iii. jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením
k trvalému pobytu na území České republiky;
iv. jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném
pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;“.
2. V čl. II se slova „každé z osob určených k očkování bez úhrady ze strany této osoby“
nahrazují slovy
„a) osobám podle bodu I.1 a I.2 bez úhrady ze strany této osoby a
b) osobám podle bodu I.3 s možnou úhradou za výkon očkování ze strany této osoby“.
3. V čl. VI se v bodu 1. slova „(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)“
nahrazují slovy „(písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému
typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.)“.
4. V čl. VI se text bodu 3. nahrazuje slovy

„3. žadatelem je:
- občan České republiky,
- občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců,
kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo
s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou
republikou,
- rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému
pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky vydaném Českou republikou,
- cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,
- cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na území České republiky vydaného Českou republikou,
- cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona
o azylu,
- cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice
nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu.“.
5. Za bod VI se vkládá nový bod VII, který zní:
„VII.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 15. listopadu 2021
nařizuje, aby, pokud za účelem podání posilující nebo dodatečné dávky vkládají
do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování proti covid-19
provedeném mimo ČR, tak učinili pouze tehdy pokud:
1. žadatel předložil certifikát vydaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2021/953 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; nebo
2. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v
dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho 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 a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal), a zároveň se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění
covid-19, která odpovídá jedné z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, jíž
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004.“.
Dosavadní body VII a VIII se označují jako body VIII a IX.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1003
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné
opatření, kterým se stanovují pravidla vykazování očkování
Vláda
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné
opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují pravidla vykazování
očkování, jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1003

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
I.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021,
č.j. 1596/2021-1/MIN/KAN, tak, že:
1. V čl. I se slovo „lahviček“ nahrazuje slovem „množství“.
2. Čl. II se zrušuje.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

