Příloha
usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2022 č. …

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2
písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 17. ledna 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, tak, že čl. VI zní:
„VI.
Zaměstnavateli, který zajišťuje pro své zaměstnance testování podle čl. I, osobě samostatně
výdělečně činné, která se testuje podle čl. III, a právnické osobě, která zajišťuje pro osoby,
které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, testování podle čl. IV, se podle § 69 odst. 1
písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. nařizuje:
a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování,
jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data
narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky
testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly
testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje: název, případně jméno
a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, kontaktní telefonní číslo a adresa
elektronické pošty zaměstnavatele, datum testování, jméno a příjmení testované osoby,
její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné
číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo
popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo,
případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a
informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely
nemocenského pojištění (eNeschopenka), a to nejpozději následující den po testování
formou elektronického hlášení.“.
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