Testování zaměstnanců od července 2021
- po návratu ze zahraničí
- po hodnocení rizik zaměstnavatelem

I. – po návratu ze zahraničí
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje zaměstnavatelům a koncovým
uživatelům pracovníků zamezit vstupu na všechny provozovny a pracoviště daného
zaměstnavatele osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí
České republiky 24 hodin, mimo území České republiky, pokud tyto osoby v souladu s tímto
ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro
něhož vykonávají práci, negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
podle tohoto ochranného opatření; povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu
III.51,
b) občany ČR a občany Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému
pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, kteří jsou
očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle
bodu III.6b2,
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.83 nebo III.8a4,
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III.5 osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření
že očkovanou osobou s národním certifikátem o provedeném očkování se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, že u očkování uplynulo:
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
III.6b že očkovanou osobou s národním certifikátem o dokončeném očkování se rozumí osoba, která se prokáže národním
certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19, že u očkování uplynulo:
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
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III.8 že za osobu, která prodělala onemocnění COVID-19, se považuje osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném
onemocnění COVID-19 podle bodu III.8a nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko,
identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném
členském státě Evropské unie o tom, že osoba
a) nemá klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19,
b) absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo opatření jiného
členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a
c) od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne
však více než 180 dní;
a držitelé diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kterými mohou být občané České
republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci podle bodu II. 2 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na
území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo
cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, osvědčující doloženou
absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu před vstupem na území České republiky;
diplomatická nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2;

4

III.8a že osobou, která prodělala onemocnění COVID-19, je dále osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění
COVID-19 vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR
testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní;

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území České republiky při příjezdu ze zemí
s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku
testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna
používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem
(např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének, ve všech případech, ve kterých je podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek
dýchacích cest, který brání šíření kapének.
Celé znění OO nalezete na webové adrese Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statnihranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)

II. – po hodnocení rizik zaměstnavatelem
Povinnosti zaměstnavatele vycházejí zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatele po vyhodnocení a řízení rizik budou moci
zanést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních předpisů a pokynů k bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
Zaměstnavatelé při nařizování povinného testování budou moci vyhodnocovat možnosti šíření
onemocnění COVID-19 podle svých jednotlivých pracovišť a podle aktuální situace na daném
území či pracovišti. Podle toho také budou moci zvolit nejvhodnější způsob testování, případně
se budou moci rozhodnout pro jiná opatření k prevenci rizika šíření onemocnění covid-19,
anebo dokonce k nepřijetí žádných opatření, vyhodnotí-li, že riziko na jejich pracovištích je
nízké.
Záleží tedy na vyhodnocení a řízení rizik zaměstnavatelem.
Více informací nalezete na stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Pro zaměstnance a
zaměstnavatele Testování zaměstnanců od 1. 7. 2021 – jen pokud tak zaměstnavatel
rozhodne – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz).
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