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Aktuální platné právní akty v sociálních službách 

Stav k 15. 4. 2021 

 

▪ Mimořádné opatření MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN o podmínkách návštěv naleznete ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN o vyčlenění covid zón a personálu pro péči  
o osoby s onemocněním covid-19 naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN o organizaci a provádění karantény naleznete 
ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 41136/2020-1/MlN/KAN o hlášení ISIN naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN o ochranných prostředcích dýchacích cest 
naleznete ZDE. Toto opatření doplňuje opatření 15757/2020-47/MIN/KAN, které naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN – povinné testování ve firmách – 
zaměstnavatelé, s počtem zaměstnanců od 50–249, toto opatření naleznete ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN – antigenní testování obyvatel, s účinností 
od 9. 3. 2021 do odvolání – testování návštěv 

Z tohoto opatření vyplývá, že je třeba testovat návštěvy 1krát za 3 dny, pokud to personální možnosti 

umožňují (jde tedy de facto o možnost a vůli poskytovatele), pokud návštěvy nespadají do 

vymezených výjimek. VZP zaplatí materiál i práci. Nově také vzniká POVINNOST veškeré výsledky 

testů zapisovat do ISIN. Celé znění opatření najdete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MO 47828/2020-19 MIN/KAN – antigenní testování zdravotní a sociální 
služby – uživatelé, s účinností od 9. 3. 2020 

Z tohoto opatření vyplývá, že klienty je třeba testovat 1krát za 5 dnů (výjimky jsou stanoveny). Celé 

znění opatření najdete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN – antigenní testování zdravotní a sociální 
služby – zaměstnanci, s účinností od 9. 3. 2020  

Z tohoto opatření vyplývá, že testování zaměstnanců probíhá v cyklu 5 dnů (výjimky jsou stanoveny). 

Používají se testy VZP a výkon se účtuje pojišťovně. Toto opatření stanoví POVINNOST NA POŽÁDÁNÍ 

zaměstnance testovat dotyčného 1krát za 3 dny, pakliže to personální možnosti umožňují (jde tedy 

de facto o MOŽNOST a vůli poskytovatele), pokud zaměstnanec nespadá do vymezených výjimek. 

Mohou se používat testy VZP a výkon se účtuje pojišťovně jako dosud. Veškeré výsledky testů se 

zapisovaly do ISIN a toto platí i nadále. Celé znění opatření najdete ZDE. 

 

 

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_194.pdf
https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_283.pdf
https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_264.pdf
https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_253.pdf
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-15757-2020-46-min-kan-zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-26-unora-2021-k-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-20-3-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0a10lecbjOyRl8IFxXkt6lc/?query=MZDR%2015757%25
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-%3Cspan%20class='highlighted'%3E47828%3C/span%3E-2020-16-min-kan-mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-ve-zneni-ucinnem-k-24-3-2021-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0aLsnW2_koh5nWMFnMN0Bqk/
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-18-min-kan-mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0SrpCovd6uyGe3Gmot8ntfU/?query=47828%2F2020%2018%20MIN%2FKan&serp=1
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-19-min-kan-mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-pacienti-s-ucinnosti-od-9-3-2020-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0SrpCovd6uyGfDdWQbjTgjE/?query=47828%2F2020-19%20MIN%2FKAN&serp=1
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-20-min-kan-mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0SrpCovd6uyGahDN00SzryU/?query=47828%2F2020%2020%20MIN%2FKan&serp=1
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Testování zaměstnanců ve firmách 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN: Změna – mimořádné opatření k nařízení 
povinného testování u zaměstnavatelů z 1. 3. 2021, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání, toto 
opatření naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN: Změna mimořádného opatření k nařízení 
povinného testování u zaměstnavatelů z 1. 3. 2021, s účinností od 17. 3. 2021 do odvolání, toto 
opatření naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN – vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 
zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let z 19. 3. 2021 naleznete 
ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN – povinné testování veřejní zaměstnavatelé 
pod 50 osob z 19. 3. 2021 naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních 
neziskových organizací 

Stanoví povinnost testování u zaměstnavatelů v nestátním neziskovém sektoru majících více než  

1 zaměstnance. Tito zaměstnavatelé (včetně poskytovatelů sociálních služeb) musí testovat 

zaměstnance, kteří přicházejí na pracoviště, v intervalu jednou za 7 dní, mohou si od zdravotních 

pojišťoven nárokovat úhradu 60 Kč/test. Povinnost testovat platí od 30. 3. 2021, první testy se musí 

provést nejpozději do 6. 4. 2021. Celé znění opatření naleznete ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN – Změna mimořádného opatření k nařízení 
povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání. Celé 
znění opatření naleznete ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN – samotestování zaměstnanců a OSVČ, 
s účinností od 28. 3. 2021. Celé znění opatření naleznete ZDE.   

▪ Zákon č. 94/2021 – zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 – 
pandemický zákon naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN – omezení obchodu a služeb s účinností od 
12. 4. 2021 do odvolání naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest s účinností od 
12. 4. 2021 do odvolání naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN – návštěvy pacientů ve zdravotnických 
zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání naleznete ZDE. 

▪ Mimořádné opatření MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN – podmínky vycházek u poskytovatelů 
sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání naleznete ZDE. 

https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-21-min-kan-zmena-mimoradne-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0SrpCovd6uyGJyFACj915Bk/?query=MZDR%2047828%2F2020
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-47828-2020-22-min-kan-zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-17-3-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0UskqTm2SKDggj2I-wpJXiU/?query=MZDR%2047828%2F2
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-%3cspan%20class='highlighted'%3e47828%3c/span%3e-2020-23-min-kan-mimoradne-opatreni-vysetreni-na-pritomnost-sars-cov-2-zamestnancu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-nezbytnou-peci-o-deti-od-2-do-10-let-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0a10lecbjOyRahDN00SzryU/
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-%3cspan%20class='highlighted'%3e47828%3c/span%3e-2020-24-min-kan-mimoradne-opatreni-povinne-testovani-verejni-zamestnavatele-pod-50-osob-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0a10lecbjOyRfDdWQbjTgjE/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf
https://www.fulsoft.cz/33/94-2021-sb-zakon-o-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-onemocneni-covid-19-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq56EwkEJVpPk1b_xXlyYY8CD-vMUnwPlw/?query=94%2F2021&serp=1
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-podm%C3%ADnky-vych%C3%A1zek-u-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
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Nově přidáváme tato mimořádná opatření: 

▪ Mimořádné opatření MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN nařizuje od 13. 4. 2021 omezit poskytování 
sociálních služeb tak, že nemusí naplňovat povinnost dle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb. a další 
povinnosti – více naleznete ZDE.  

▪ Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN – omezení provozu škol a školských zařízení 
s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání naleznete ZDE. Toto opatření zároveň ruší opatření MZDR 
14600/2021-1/MIN/KAN – omezení podmínek provozu škol a školských zařízení s účinností od 12. 4. 
2021, které naleznete ZDE.  

 

 

Organizační opatření VZP 

▪ Organizační opatření VZP ČR č. 5/2021 naleznete ZDE. 
 

▪ Organizační opatření VZP ČR č. 6/2021 naleznete ZDE.  
 

 

https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-15568-2021-1-min-kan-mimoradne-opatreni-omezeni-poskytovani-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-13-4-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0cBRv8mIUOi29TSyRHVIzi0/?query=MZDR%2015568%2F2021-1%2FMIN%2FKAN&serp=1
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani.pdf
https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-14600-2021-1-min-kan-mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0TWCjS5BuDotgj2I-wpJXiU/?query=MZDR%2014600%2F2021-1%2FMIN%2FKAN&serp=1
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_05_2021-ag-testovani-poskytovatelu-socialnich-sluzeb.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_06_2021-organizace-a-uhrada-antigenniho-testovani-zkracene.pdf

