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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  
 
Dne 12. dubna 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

• Jaká byla s ohledem na situaci v souvislosti s virem SARS - CoV-2 aktuálně platná 
pravidla ke dni 25.2.2022 pro postup osoby, které vyšel pozitivně antigenní test  
na tento virus a současně měla taková osoba příznaky v podobě bolestí hlavy  
a zvýšené teploty.  

• Jak osoba pozitivně testovaná antigenním testem prokazovala k danému dni 
pozitivní výsledek antigenního testu,  

• Zda se mohla k danému dni osoba s pozitivním výsledkem testu pohybovat mimo 
místo svého pobytu, být v kontaktu s osobami mimo členy domácnosti, od jakého 
okamžiku omezení pohybu vzniklo a do jakého okamžiku trvalo. 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
V předmětný den, tj. dne 25.2.2022 byl postup dle metodického pokynu hlavní hygieničky 
ČR „Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města 
Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti  
s onemocněním covid-19“ č.j.: MZDR 37994/2021-8/OVZ (účinný od 19.2.2022)  - tento je 
k dispozici zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2022/02/Metodicky_pokyn_KHS_izolace_19022022.pdf. 
 
Z předmětného metodického pokynu vyplývá, že pro potřeby nařízení izolace je za 
potvrzený případ onemocnění covid-19 považována:  
• osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním 
výsledkem; 
 • osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý 
antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním 
výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb. 
 
Předmětný metodický pokyn stanovuje i nařízení a ukončení izolace. V případech, kdy 
krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy rozhodne  
o opatřeních k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu § 2 odst. 6 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších právních předpisů, nařídí izolaci v minimální délce trvání 7 dnů:  
a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  
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b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu  
(tj. antigenního testu) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným 
poskytovatelem zdravotních služeb. 
 
Osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu je odběrovým místem vydáno 
potvrzení o výsledku testu, avšak není vydán digitální certifikát EU COVID dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 (tento certifikát je 
vystaven pouze na základě RT-PCR vyšetření). 
 
Doplňujeme, že veškerá mimořádná opatření, která byla vydána jsou k dispozici  
na webových stránkách MZ zde: Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 – 
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) a metodické pokyny zde: Pro zdravotníky – Aktuální 
informace o COVID-19 (mzcr.cz).  
 
Zároveň doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách zde: 
Interpretace výsledku antigenního testu, jak se zachovat po obdržení výsledku Ag testu · 
Covid Portál (gov.cz) 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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