V Plzni dne 5. 3. 2021
č. j.: KHSPL 05566/2021

Mimořádné opatření č. 1/2021
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako
správní úřad příslušný podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 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 ust. § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých
souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
KHS s účinností od 9. března 2021 po dobu účinnosti usnesení vlády České republiky
ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, nařizuje na území
Plzeňského kraje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a
poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán dle bodu I/1 usnesení
vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření,
pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem, a to
dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně:
kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály – v rozsahu
nejméně dvakrát denně.
II.
Vymezení pojmů
Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních,
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje
ke vnímavé fyzické osobě.

Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů.
Účelem provedení zvýšené povrchové dezinfekce je ochrana společnosti (zákazníků)
a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2 na území Plzeňského kraje.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření KHS na území Plzeňského kraje je
ochrana veřejného zdraví obyvatelstva Plzeňského kraje, a to v návaznosti na
zhoršující se epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Plzeňský kraj patří v několika posledních týdnech k nejvíce zasaženým regionům
České republiky. Důkazem je neustálý a převážně stoupající počet nově laboratorně
diagnostikovaných případů onemocnění Covid -19, kdy v období od 16.2. do 3.3. 2021
bylo nově diagnostikováno 15775 případů, což je průměrně 986 případů denně. I počet
hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních a zejména ve Fakultní
nemocnici Plzeň – FN Plzeň (jako majoritním poskytovateli zdravotní péče) trvale
roste, když jen FN Plzeň je již přes týden nejvytíženějším lůžkovým zařízením v
celé ČR. Také podle denního hlášení virologické laboratoře FN Plzeň se míra záchytu
podílu tzv. britské mutace pohybuje přes 80% ze všech vyšetřených vzorků.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 a přijatými opatřeními k odvracení jejich bezprostředních
dopadů na zdraví obyvatel, je hlavním cílem přerušit cestu nákazy a zabránit dalšímu
masivnímu šíření nákazy v populaci. Mezi klíčová protiepidemická opatření patří mimo
jiné provádění dezinfekce a používání ochranných a dezinfekčních prostředků.
Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v
populaci o 40 - 70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie covid-19
směrem k růstu počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická
varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá
rozšíření této varianty i v dalších zemích regionu. Dle hodnocení ECDC varianta viru
B.1.351 vykazuje až o 50 % vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné
komplikace při aplikaci existujících vakcín. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno
ve 40 zemích světa. Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) je prozatím identifikována
sporadicky v 17 zemích světa. Prozatímní informace však potvrzují, že i varianta P.1
bude procentuálně pravděpodobně více nakažlivá než původní kmen viru. Jako
problematický se jeví t.č. nedostatek informací s ohledem na efektivitu existujících
vakcín.
S ohledem na kritickou epidemiologickou situaci a šíření nových mutací viru na území
Plzeňského kraje je provádění veškerých dostupných opatření, která zabrání nebo

sníží riziko dalšího šíření onemocnění COVID-19 nezbytné, a to včetně provádění
dezinfekce jako klíčového protiepidemického opatření.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. března 2021 č. 248
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,
označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.
Vláda ukládá s účinností ode dne 8. března 2021 od 00:00 hod.
1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují
akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní
povinnost žákům a studentům, kteří dovršili 18 let,
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství
na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
b) všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a
pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na
vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední
zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
c) všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských
studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského
programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,
2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu
zajišťování poskytování péče podle bodu 1,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost
Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,
4. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům
s onemocněním COVID-19,
a) využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo
zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,
b) bezodkladně po nástupu osob uvedených v bodu 1 k výkonu pracovní povinnosti
zajistit jejich očkování proti onemocnění COVID-19,

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu
pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na
základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí
uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru
vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu
pracovní povinnosti; hejtman nebo primátor hlavního města Prahy příkaz k výkonu
pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě osoby uvedené v bodu
1, která prokáže, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje
akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19,
6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků
a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto seznamy
spolu s kontaktními údaji koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a to do 1
dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo
primátorovi hlavního města Prahy,
7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání
potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou
u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení
předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě
primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5;
potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající
pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které
byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis
osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.
Provedou:
ministr zdravotnictví,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy,
rektoři a ředitelé škol podle bodu 1

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. března 2021 č. 249
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje
Vláda
I. vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti
viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti
viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou
péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti
viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb
poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo
domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací
služby v pobytové formě, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře
nebo chráněného bydlení, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících osobní asistenci
a poskytovatelům pečovatelské služby,
4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo
jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli
zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních
testů do Informačního systému infekčních nemocí,
7. změnu mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/202016/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem
nebo státním nebo národním podnikem,
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto unesení;
II. vydává předběžný souhlas se záměrem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje vydat
mimořádné opatření, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje
a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné
provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem, jehož návrh je uveden
v příloze tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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.
1. Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. března
2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele
v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7
dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí,
preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu
poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je
negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději
od 10. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí
alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen
na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu
na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své
zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, tak, aby byla umožněna
jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první
nejpozději k 17. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období
vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel
podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká
zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).
2. V tomto opatření se rozumí:
a) veřejným zaměstnavatelem
i. zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka
státu a územní samosprávný celek,
ii. právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele
nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a národního podniku, školy nebo
školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních
služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla
testování zaměstnanců,
iii. veřejná vysoká škola,
iv. služební úřad v případě státních zaměstnanců,
v. bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a
vi. Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž
nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání,
b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják
z povolání, soudce a státní zástupce,

c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů
s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).

II.
Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, může rozhodnout o provádění
preventivního testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
a vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili POC antigenní test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, pokud provádění těchto testů
u poskytovatele zdravotních služeb zajistil, nebo test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu, který lze použít laickou osobou a který zaměstnanci
poskytne, a to v termínu, který zaměstnanci určí.
III.
1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit,
a to s výjimkou osob, které
a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 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, nebo
b) 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.
2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I nebo
II, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních
služeb.
IV.
Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného
na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I a II pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti
zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou
osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.
V.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření
I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 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 screeningových POC antigenních testů
provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem
zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech
svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních
služeb. 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 mladších 18 let,
e) osobám v terminálním stadiu onemocnění.

II.
Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se
nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 podrobit se vyšetření podle bodu I.
III.
Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021
postupovat následovně. V případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním
testem provedeného podle bodu I je

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky
onemocnění COVID-19, je považována za osobu s probíhajícím onemocněním
COVID 19, poskytovatel postupuje podle bodu IV a tuto osobu izoluje,
b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické příznaky
onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu
izoluje,
c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky
onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu
izoluje.
IV.
Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021
neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho
pacient nebo uživatel sociálních služeb s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byl
pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit této osobě 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.
V.
Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode 9. března 2021
neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho
pacient nebo uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl
pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo byl
tímto testem negativně testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické
příznaky onemocnění COVID-19, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se
ukládá nařídit tomuto pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat konfirmační test
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. V případě pozitivního výsledku
testu metodou RT-PCR se ukládá místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
nařídit této osobě izolaci podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
VI.
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 pacienta nebo uživatele sociální služby podle bodu I
do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).
VII.
S účinností ode dne 9. března 2020 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020,
č.j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN.
VIII.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 3
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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 SARSCoV-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 47828/202013/MIN/KAN.
VIII.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 3
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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 SARSCoV-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 47828/202013/MIN/KAN.
VIII.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 4
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

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 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
I.
S účinností od 9. března 2021 se zaměstnancům, kteří si 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.

II.
S účinností od 9. března 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje
vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

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 modul 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. II, je povinna se
podrobit tomuto vyšetření bez prodlení.

V.
S účinností ode dne 9. března 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 1. března 2021,
č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN.

VI.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 5
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center
(dále jen „antigenní odběrové centrum“) se s účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje
za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), pokud požádají o provedení antigenního
testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše
jedenkrát za 3 dny; vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu
onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň
u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,
a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC
antigenní test s negativním výsledkem,
b) provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR
testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně
testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se
této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení;
v případě, že v antigenním odběrovém centru nelze tento konfirmační test provést, toto
centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje
testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.
II.
Všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem
a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě se s
účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje prostřednictvím zaměstnance, který je
zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, s nímž
má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiného poskytovatele

zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu
o poskytování zdravotních služeb:
1) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje
za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), jde-li o zaměstnance těchto
poskytovatelů nebo jejich uživatele sociálních služeb, a dále, jestliže to personální
možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy jejich uživatelů sociálních služeb
a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní
asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, pokud o provedení
antigenního testu uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 3 dny; vyšetření se neprovádí u osob,
které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace
a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou
RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem,
2) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku POC antigenního testu na přítomnost
antigenu SARS-CoV-2 testované osoby registrujícího poskytovatele zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
nebo krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále
jen „krajská hygienická stanice“) podle místní příslušnosti u osob, které nemají
registrujícího lékaře; tento poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická
stanice rozhodne o nařízení konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV2 metodou RT-PCR testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, testovanou osobu informuje o nařízení konfirmačního testu a zajistí
vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě
nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení.
III.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. II bodu 2
dozví, že testovaná osoba s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byla pozitivně
testována POC antigenním testem, nebo že testovaná osoba bez klinických příznaků
onemocnění COVID-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí následně
proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I písm. b) na přítomnost viru SARS-CoV-2
s pozitivním výsledkem, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 neprodleně oznámit
místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví tuto skutečnost.
IV.
Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány POC antigenním
testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje bezodkladně po zjištění výsledku
vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo
poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu

o poskytování pracovnělékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit
žádnému z poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost místně příslušné
krajské hygienické stanici.
V.
Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů
podle čl. I nebo čl. II se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 bez zbytečného odkladu
hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně
provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I písm. b), na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 u testované osoby podle čl. I do Informačního systému
infekčních nemocí (ISIN).
VI.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb a krajským hygienickým stanicím, kterým byla
testovanou osobou podle čl. I nebo čl. II sdělena skutečnost podle čl. IV, se nařizuje
s účinností ode dne 9. března 2021 nařídit izolaci
a) testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19; 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) testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně
testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a byla
následně provedeným konfirmačním testem metodou RT-PCR pozitivně testována
na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to postupem podle mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2.
VII.
Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje
za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona.
VIII.
Tímto mimořádným opatřením se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN.
IX.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 6
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

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 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností
ode dne 9. března 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního
systému infekčních nemocí (ISIN). Povinnou součástí hlášení informace o výsledku POC
antigenního testu je informace o tom, zda je pacient symptomatický nebo asymptomatický.
II.
S účinností ode dne 9. března 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 21. prosince 2020,
č.j. MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 7
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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.
S účinností ode dne 9. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j.
MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, a to takto:
Text bodu III. zní:
„1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit,
a to s výjimkou:
a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich
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, a
b) osob, 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.
2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I
nebo II, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních
služeb.“.
Za bod IV. se vkládají nové body V. a VI., které zní:
„V.
Za zaměstnance podle bodů I. až IV. se považují také:
1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a
2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah,
vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho
zaměstnanci.
VI.
Vydá-li Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se určeným zaměstnavatelům

nařizuje obdobná povinnost jako v bodě I., avšak se zvláštními pravidly, pak se na tyto
zaměstnavatele toto mimořádné opatření nevztahuje.“.
Dosavadní bod V. se označuje jako bod VII.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho
odvolání.

Příloha č. 8
usnesení vlády
ze dne 5. března 2021 č. 249
Mimořádné opatření č. 1/2021
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako správní
úřad příslušný podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 2
odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle ust. § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
KHS s účinností od 9. března 2021 po dobu účinnosti usnesení vlády České republiky ze dne
26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, nařizuje na území Plzeňského kraje všem
provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách,
jejichž provoz není zakázán dle bodu I/1 usnesení vlády České republiky ze dne 26. února
2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, pravidelné provádění zvýšené povrchové
dezinfekce s virucidním účinkem, a to dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně:
kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály – v rozsahu nejméně
dvakrát denně.
II.
Vymezení pojmů
Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních,
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke
vnímavé fyzické osobě.
Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů.
Účelem provedení zvýšené povrchové dezinfekce je ochrana společnosti (zákazníků)
a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
na území Plzeňského kraje.

III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. března 2021 č. 250
o přípravě mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců
veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Vláda
I.

bere na vědomí Závěry a doporučení k testování zaměstnanců veřejného sektoru
obsažené v části III materiálu čj. 240/21;

II. mění usnesení vlády ze dne 15. února 2021 č. 170, k zabezpečení nákupu a distribuce
testů pro plošné a pravidelné testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro
pilotní období, tak, že
1. bod II/2 se zrušuje,
2. v bodě III/2 se text „shora uvedených testů pro účely testování žáků a studentů
základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol za účelem zajištění
prezenčního vzdělávání v pilotním období“ nahrazuje textem „testů pro účely testování
žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol za účelem zajištění
prezenčního vzdělávání a pro regulované zaměstnance placené ze státního rozpočtu“,
3. v bodě III/3 se text „potřebného počtu shora uvedených testů ve smyslu v bodu I/1 tohoto
usnesení a zajištění jejich distribuce“ nahrazuje textem „testů pro účely testování žáků a
studentů základních, středních a vyšších odborných škol za účelem zajištění prezenčního
vzdělávání a pro regulované zaměstnance placené ze státního rozpočtu“,
4. bod IV nově zní
„IV. povoluje
1. podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro Ministerstvo
vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše
uvedeným testům za účelem jejich distribuce do organizačních složek státu a státních
příspěvkových organizací ve výši 1 milion ks,
2. podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro Ministerstvo
vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše
uvedeným testům za účelem jejich převodu do pohotovostních zásob Správy státních
hmotných rezerv pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 654 450 ks.“;
III. ukládá ministru zdravotnictví ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra
zpracovat a předložit vládě k předchozímu souhlasu mimořádné opatření vydané 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, 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, jímž uloží správním úřadům a zaměstnavatelům, kteří
zaměstnávají zaměstnance vyjmenované v části 1) Závěrů a doporučení k testování
zaměstnanců veřejného sektoru povinnost zajistit pravidelné testování svých
zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci a za podmínek
uvedených v Závěrech a doporučení k testování zaměstnanců veřejného sektoru a dále
uloží zaměstnancům vyjmenovaným v části 1) Závěrů a doporučení k testování
zaměstnanců veřejného sektoru se podrobit testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 ve frekvenci a za podmínek uvedených v Závěrech a doporučení k testování
zaměstnanců veřejného sektoru.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministr zdravotnictví

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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