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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

21. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl následující dotazy, a která 

byla doplněna dne 1. listopadu 2021 o zákonné náležitosti, Vám sděluji následující:  

1) Je možné, aby daná organizace poskytující služby (plavecké lekce pro rodiče s dětmi) 

dala svým klientům možnost samotestování v místě provozovny? Pokud ano, za jakých 

podmínek.  

2) V případě, že tatáž firma zaměstnává zaměstnance neočkované proti onemocnění 

COVID-19, ať už ze zdravotních důvodů či jakýchkoliv jiných, jak je to, prosím, s 

testováním těchto zaměstnanců? Jaké jsou podmínky, za kým jde úhrada testů atd.   

 

Ad 1) 
Povinnosti při návštěvě plaveckého bazénu upravuje mj. mimořádné opatření ze dne 
27. září 2021, č.j. MZDR 14601/ /MIN/KAN, které však bude s účinností od 22. listopadu 
2021 nahrazeno mimořádným opatřením s č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN. 
Přikládám v příloze. 
 
 
Ad 2) 
Zaměstnavatelé mohou zavést povinnost testování na pracovištích do svých vnitřních 
předpisů a pokynům k BOZP v rámci řízení rizik na pracovišti. Zaměstnavatelé při 
nařizování povinného testování budou moci vyhodnocovat možnosti šíření nemoci 
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 nemoci covid-19, 
anebo dokonce k nepřijetí žádných opatření, vyhodnotí-li, že riziko na jejich pracovištích 
je nízké. Doplňujeme, že zaměstnavatel, který nařídí svým zaměstnancům testování, je 
povinen ono testování uhradit. Zaměstnavatel nemá právo nařídit zaměstnanci jít se 
nechat otestovat mimo pracovní dobu 
 
 
S pozdravem 
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