Příloha
usnesení vlády
ze dne 19. srpna 2021 č. 713

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 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)
(dále jen „antigenní odběrové centrum“), se s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00
hod. nařizuje:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) u osob uvedených v čl. III, které
jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, (dále jen „testovaná
osoba“), pokud požádají o provedení rychlého antigenního testu (RAT) a prokážou se
průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to nejvýše jedenkrát za 7 dnů;
b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou
RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně testována rychlým antigenním testem
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě
nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové
centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a
informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.
2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějící vyšetření na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu, se s účinností ode dne 1. září 2021
od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny veřejného
zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu
a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát
v kalendářním měsíci.

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 1. září 2021 od 00:00 hod. 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 rychlých
antigenních testů (RAT) smlouvu o poskytování zdravotních služeb:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
rychlých antigenních testů (RAT) u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny veřejného
zdravotního pojištění v České republice, (dále jen „testovaná osoba“), jde-li o
zaměstnance těchto poskytovatelů nebo uživatele sociálních služeb, a dále, jestliže to
personální možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy uživatelů sociálních služeb
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a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní
asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, pokud o provedení
rychlého antigenního testu (RAT) uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem
pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;
b) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT)
na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 u 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-CoV-2 metodou RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně
testována rychlým antigenním testem (RAT) 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 RT-PCR v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě nařizuje se
konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení.
III.
Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I nebo II na jejich žádost, jsou:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro
kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních
služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení
informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění
covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni, kdy má být na žádost vyšetření
provedeno, neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni, kdy má být na
žádost vyšetření provedeno, neuplynula doba 4 měsíců, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni, kdy má být na žádost vyšetření provedeno, neuplynula doba 14 dnů;
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který
provádí vyšetření, prokázat.
IV.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. I dozví, že
testovaná osoba byla pozitivně testována rychlým antigenním testem (RAT) a byl jí následně
proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I s pozitivním výsledkem nebo byla pozitivně
testována RT-PCR testem podle čl. I, se nařizuje s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00
hod. neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici.
V.
Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány rychlým
antigenním testem (RAT), nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje s účinností ode dne
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1. září 2021 od 00:00 hod. 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.
VI.
Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních
testů (RAT) nebo na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR podle čl. I
nebo čl. II, se nařizuje s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. bez zbytečného
odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku rychlého antigenního testu (RAT),
popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I bodu 2
písm. b), a RT-PCR testu podle čl. I bodu 2 u testované osoby podle čl. I do Informačního
systému infekčních nemocí (ISIN).
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 s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. zrušuje
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021, č.j. MZDR
47828/2020-29/MIN/KAN.
IX.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
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