
 

 

 
Příkaz ředitele č. 2/2021 

 
 
č.j. 41/249/VULHM/2021 
Strnady, 2. 3. 2021 

 
V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN a  
MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN  nařizuji následující: 
 

 S platností od 15. 3. 2021 povoluji zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti 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 na pracovišti 
zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 
prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem. 

 Povinnost negativního testu se vztahuje i na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště 
zaměstnavatele (služební cesty) 

 Povinnost negativního testu se nevztahuje na zaměstnance vykonávajícího práci na dálku 
(home-office). 

 Povinnost negativního testu se nevztahuje na zaměstnance, kteří doloží, že prodělali 
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. 

 Ukládám vedoucímu provozního úseku nákup a distribuci testů na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou. 

 Doporučuji zaměstnancům rezervaci termínu v některém z COVID-19 odběrových míst 
provádějících antigenní testy pro případ, že by dodávka antigenních testů objednaná 
zaměstnavatelem nedorazila do 15. 3. 

 Zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuji v 
případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, 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 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. 

Opatření jsou platná po dobu platnosti výše uvedených mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
 
 
 
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 
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