
 

 

 
Příkaz ředitele č. 1/2022 

 
 
 
 
č.j. 41/29/VULHM/2022 
Strnady, 6. 1. 2022 

 
 
 
V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN z 5. 1. 
2021: 
 

 Nařizuji pravidelné testování zaměstnanců na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu 

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

probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek 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) podstoupily v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

b) podstoupily v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu 

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

c) podstupují preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného 

zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem 

nebo členem orgánu. 

d) se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, za které 

se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo které nevykonávají práci na 

pracovišti. 

Zproštění povinnosti podle bodu a) – b) je zaměstnanec povinen doložit záznamem v 

Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením 

vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, podle bodu c) písemným potvrzení 

zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u 

nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření, podle bodu d) 

souhlasem příslušného vedoucího útvaru.  

 

 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.  

 

 Ukládám asistence ředitele Ing. Danysové: 

a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, 

jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data 

narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky 

testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů, 

b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly 

testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle 

písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po 

testování formou elektronického hlášení. 

 

 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,  

a) bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli 

podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout 

součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí 

karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény 

zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je 

možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu, 

b) podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 na 

pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude 

přítomen na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti. 

 
 
Příkaz ředitele vstupuje v platnost dne 17. 1. 2022. ke stejnému dni ruším Příkaz ředitele 5/2021 z 22. 
11. 2021. 
 
Opatření jsou platná po dobu platnosti výše uvedeného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 
ředitel 
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