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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

Toto opatření je vydáno za účelem realizace mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 („dále jen 

mimořádné opatření“) na AMBIS vysoké škole, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“). 

Čl. II 
Omezení přístupu na pracoviště 

(1) Podle čl. II mimořádného opatření nesmí zaměstnavatel, který je podnikatelem 
a zaměstnává 50 až 249 osob od 15. března 2021 včetně umožnit svým 
zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti bez toho, aniž by zaměstnanec 
podstoupil v posledních 7 dnech: 

a. RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, 
b. POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, 
c. na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem 
a jehož výsledek byl negativní.  

(2) Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo 
pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test 
mimo pracoviště zaměstnavatele. 

(3) Požadavek na testování se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home 
office). 

(4) Test nemusí podstoupit zaměstnanec, který prodělal laboratorně potvrzené 
onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 
a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní 
a doloží tento fakt lékařskou zprávou. 

(5) Zaměstnanci s výjimkou dle odst. 2 až 4 jsou povinni se na výzvu zaměstnavatele 
testování podstoupit.  

(6) V souladu se opatřením rektorky OP-R-31 Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 
19 a vyhlášeným stupněm pohotovosti povoluje přítomnost na pracovišti zaměstnance, 
který splňuje podmínky odst. 1, jeho vedoucí zaměstnanec.  

Čl. III 
Formy testování 

(1) Zaměstnanci AMBIS VŠ mohou test podstoupit: 
a. u smluvního poskytovatele pracovně lékařských služeb, 
b. u jiného poskytovatele zdravotních služeb, 
c. v síti POC antigenních center, 
d. na pracovišti zaměstnavatele testem určeným k laickému testování. 

(2) Upřesnění formy testování, jeho postupů a dokladů potvrzujících výsledky testů budou 
zaměstnancům sděleny personálním oddělením AMBIS VŠ nejpozději 8. 3. 2021 a dále 
pak v případě změn. 
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Čl. IV 
Seznam souvisejících dokumentu 

Tento dokument vychází z následujících dokumentů: 

• OP-R-31 Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 

• Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 47828/2020-

16/MIN/KAN. 

Čl. V 
Závěrečné ustanovení 

(1) Zpracovávané osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany 
osobních údajů (GDPR). 

(2) Tento dokument je platný ode dne podpisu, účinnost je uvedena na titulním listu. 

(3) Dokument je zpřístupněn v adresáři řízené dokumentace a dokumentové části IS. 

Čl. VI 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku 
 

 

 

 


