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

 
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 (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 SARS-
CoV-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. 


