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Nařízení č. 1/2021 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany 

veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 85 odst. 1 a 3 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."), ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., 

ruší  

mimořádné opatření č. 30/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě  

 

spočívající s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření na území celého Moravskoslezského kraje  

 

1. v zákazu příjmu nových uživatelů do zařízení sociálních služeb vymezených  

v ustanovení § 34 odst.1 písm. d), e), f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením,  

v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem) a v zákazu započetí výkonu 

práce nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení,  

s výjimkou: 

a)  osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo  

b)  osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu 

(POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním 

výsledkem, které není starší než 48 hodin.  

 

2. zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí (např. z domácí péče  

či zdravotnického zařízení) po více než 120 hodinách zpět do sociálních služeb  

(tj. domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby  

se zdravotním postižením) podle § 34 odst. 1 písm. d) e), f) zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou: 

a) osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost  

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 2 dny nebo  

b) osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu 

(POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním 

výsledkem, které není starší než 48 hodin.  

 

3. zákazu příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče podle § 34 odst. 1 písm. t) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně 

všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů 

zdravotních služeb, s výjimkou: 

a) osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování test u PCR na přítomnost  

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo  

b) osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu 

(POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním 

výsledkem, které není starší než 48 hodin.  
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4. zákaz příjmu uvedený v bodě 1-3 se nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění 

Covid-19, a které absolvovaly izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace  

a karantény a zároveň u nich neuplynulo více něž 90 dní od prvního RT-PCR testu  

s pozitivním výsledkem.  

 

 

 

ČI.I 

Odůvodnění  

V souvislosti s komunitním šířením nákazy Covid-19 na územní Moravskoslezského kraje a riziku 

zavlečení tohoto onemocnění do zařízení sociálních služeb, kde jsou umístěny zranitelné skupiny 

obyvatelstva, vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Mimořádné opatření č. 30/2020. 

 

Vzhledem k nově přijatému usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296, o přijetí 

krizového opatření a mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021  

č. j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN a č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN přistoupila Krajská 

hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ke zrušení Mimořádného opatření č. 

30/2020 v plném rozsahu.  

 

Ve vztahu k bodu č. 1 a 3 Mimořádného opatření č. 30/2020 Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě došlo Mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 Č. j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN k nařízení povinnosti všem 

poskytovatelům lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se 

zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům 

sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě s účinností ode dne 9. března 

2021 s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených 

zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb,  

s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých pacientů, kterým 

poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb. Vyšetření se neprovádí u 

stanovených výjimek u vedených v bode I. mimořádného opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-

19/MIN/KAN. Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN v bodu II. nařídilo 

povinnost podrobit se vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 

screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem, všem pacientům nebo uživatelům 

sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I. mimořádného opatření ode dne 9. března 2021.  

A dále Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 Č. j.: MZDR 

47828/2020-20/MIN/KAN k nařízení povinnosti všem poskytovatelům zdravotních služeb 

poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb 

v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se 

zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby  

v pobytové formě, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného 

bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci  

a poskytovatelům pečovatelské služby s účinností ode dne 9. března 2021 s frekvencí jedenkrát  

za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 

prostřednictvím POC antigenních testů prostřednictvím zaměstnance, který je zdravotnickým 

pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování 

pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým uzavře za 

účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých 

zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb;  

za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch 

poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně 

dobrovolníků.  
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Vyšetření se neprovádí u stanovených výjimek u vedených v bode I. mimořádného opatření  

Č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN. U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného 

vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před 

nástupem k výkonu činnosti. Mimořádné opatření v bodu III. nařídilo povinnost podrobit  

se vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 všem zaměstnancům uvedených v 

bodu I. mimořádného opatření za podmínek zpřesněných v mimořádném opatření  

Č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě shledala, že povinnost 

stanovená mimořádným opatřením je ve vztahu k pacientům či uživatelům a zaměstnancům 

sociálních služeb dostačující, neboť došlo od doby vydání mimořádného opatření č. 30/2020 Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k částečné proočkovanosti 

nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou pacienti či uživatelé sociálních služeb výše 

specifikovaných a současně je mimořádným opatřením stanovena povinnost testovat a průběžně 

detekovat infikované s převážně asymptomatickým průběhem s frekvencí alespoň jednou za 5 dní, 

které onemocnění COVID-19 neprodělaly či nebyly řádně proočkované všemi dávkami očkovací 

látky proti onemocnění COVID-19 se stanovenými výjimkami pro zaměstnance sociálních zařízení 

výše specifikovaných. Z tohoto důvodu není nutno nad rámec výše uvedeného zpřísňovat povinnosti 

stanovené v mimořádném opatření a tedy dochází k jeho zrušení. 

 

Ve vztahu k bodu č. 2 Mimořádného opatření č. 30/2020 Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě došlo přijetím usnesení vlády České republiky ze dne 

18. března 2021 č. 296, o přijetí krizového opatření k nařízení podmínek pro vycházky uživatelů 

mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba podle § 49 a 50 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem), a to po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 20. března 2021  

od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. tak, že vycházka bude umožněna za podmínky, 

že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení 

vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; 

umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup 

podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají 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, a očkovaná osoba nejeví žádné 

příznaky onemocnění COVID-19, současně uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky 

ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), 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, KN95), 

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.  

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě shledala, že povinnost 

stanovená mimořádným opatřením je ve vztahu k pacientům či uživatelům sociálních služeb 

dostačující, neboť došlo od doby vydání mimořádného opatření č. 30/2020 Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k částečné proočkovanosti nejzranitelnější skupiny 

obyvatel jako jsou pacienti či uživatelé sociálních služeb výše specifikovaných a současně je 

mimořádným opatřením stanovena povinnost, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do 

oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, 

který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno  

v případě negativních výsledků obou testů a dalších podmínek stanovených v usnesení vlády České 

republiky ze dne 18. března 2021 č. 296, o přijetí krizového opatření. Z tohoto důvodu není nutno nad 

rámec výše uvedeného zpřísňovat povinnosti stanovené v mimořádném opatření a tedy dochází k jeho 

zrušení. 
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ČI. III 
Účinnost 

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření 

platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 24. 3. 2021 od 00:00 hodin. 

 

Čl. IV 

Poučení 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou povinny všechny obce s rozšířenou 

působností na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách 

a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním 

obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost. 

 

 

 

 

 

 

v z. Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

 

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 

ředitelka  

Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Svěšeno z úřední desky dne: 
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