
 

 

 
Příkaz ředitele č. 5/2021 

 
 
 
 
č.j. 41/1207/VULHM/2021 
Strnady, 22. 11. 2021 

 
 
 
V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN 
z 20. 11. 2021: 
 

 Nařizuji pravidelné testování zaměstnanců na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlého antigenního testu jedenkrát za týden. Testování 

proběhne v úterý 23. 11. a následně každé pondělí v zasedací místnosti VÚLHM ve Strnadech 

od 7:30 do 8:30. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti 

zaměstnavatele, podstoupí po dohodě s vedoucím provozního úseku p. Tesařem test v den 

svého příchodu na pracoviště.  

 Povinnost podstoupit test se nevztahuje na osoby, které 

a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 

očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku, 

b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené 

izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 

180 dní, 

c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem – zaměstnanec je povinen prokázat se výsledkem testu,  

d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem – 

zaměstnanec je povinen prokázat se výsledkem testu. 

 Ukládám vedoucímu provozního úseku nákup a distribuci testů na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou a zajištění testování ve Strnadech. 

 Ukládám vedoucím výzkumných stanic a dislokovaných pracovišť zajistit obdobný systém 

testování a v týdenním intervalu informovat o průběhu testování a výsledcích testů asistentku 

ředitele Ing. Danysovou.  

 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 uvedeného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 
ředitel 
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