Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 19. dubna 2021 č. 393

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
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 SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole včetně zahraničních vysokých škol a jejich
poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoká škola“), vysoká škola
umožní studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy,
a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené v čl. V preventivní RT-PCR test na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru
SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III
stanoveno jinak.
Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální
prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

II.
Vysoké školy jsou povinny zajistit pro své studenty:
a) antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené
pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
b) testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné
poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
c) testování prostřednictvím RT-PCR testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud
disponují neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení
samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud mají provedení
testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu
vyšetřujících
laboratoří
Státního
zdravotního
ústavu
(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19).

III.
Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má 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, nebo
c) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

IV.
Vysoká škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření
informuje všechny dotčené studenty o způsobu provádění testování a o pravidlech
uvedených v tomto mimořádném opatření.

V.
Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí
s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta
na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li
student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu.
Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu
při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na
vzdělávání na vysoké škole.

VI.
V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) pozitivní, předá
vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu
podle čl. II písm. a), b) nebo c) pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory
vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího
zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení. Student je povinen
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

VII.
Student je povinen informovat vysokou školu o tom, že je výsledek testu podle čl. II, čl. III
písm. c) nebo konfirmačního testu podle čl. X pozitivní.

VIII.
Vysoká škola v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje místně příslušnou
krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a poskytne jí
veškerou součinnost.

IX.
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v případě, že je
informován o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a), který
si provedla osoba sama nebo jí byl proveden jinou osobou, povinen rozhodnout o provedení

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření.

X.
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a)
se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

XI.
V případě preventivního testování prováděného testem podle čl. II písm. b) a c) platí
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování obyvatel
a k nařizování karantény a izolace obdobně.

XII.
Vysoká škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí
agregované údaje o provedeném testování u studentů podle čl. I do aplikace COVID forms
App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných
osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a
počet neprůkazných testů.

XIII.
Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným
mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který
se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému
studentovi podrobit se preventivnímu testování v tomto zařízení nebo na vysoké škole;
v ostatním platí pravidla uvedená v čl. I až XII.

XIV.
Čl. I až XIII se nevztahují na státní vysoké školy.

XV.
Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká
škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku
konanou distanční formou, pouze pokud,
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním
přijímací zkoušky, není-li ve čl. XVI stanoveno jinak.

XVI.
Podmínka podle čl. XV písm. b) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů.

XVII.
Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. XV a případně čl. XVI.
Pokud uchazeč nesplňuje podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, vysoká škola mu
účast na přijímací zkoušce neumožní.

XVIII.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo
jiné osoby, musí tato osoba splňovat podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, jinak
vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

XIX.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem 24. dubna 2021.

