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M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 
 
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, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření: 
 
 
S účinností ode dne 26. prosince 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. listopadu 
2021, č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 26. 
listopadu 2021, č.j. MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN, tak, že v čl. I písmeno b) zní: 
„b) v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při cyklu menším než Ct 34), 
nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RT-PCR vyšetření nebo bezodkladně 
předat pozitivní biologický vzorek k provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření 
smluvnímu poskytovateli, který vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení 
biologického vzorku; poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR 
vyšetření všech biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV-2, u 
kterých bylo na žádance uvedeno, že se jedná o osobu s klinickými příznaky onemocnění 
covid-19.“. 

 
 
Odůvodnění:  
 
Pro komplexní zabezpečení celorepublikového screeningu byla vytvořena síť sekvenačních 
pracovišť tak, aby monitoring variant viru SARS-Cov-2 pokrýval adekvátně tuto problematiku 
a celé území ČR. 
Za účelem detekce nové varianty viru SARS-CoV-2 omikron na území České republiky 
a nastavení adekvátní klinické léčby Ministerstvo zdravotnictví mění systém screeningu 
pozitivních vzorků.  
Cílem je nejen včasná detekce variant pomocí diskriminačního RT-PCR a následně 
trasování osob v epidemiologicky významném kontaktu, ale zároveň získání informací 
potřebných pro adekvátní léčbu pacientů  
Vzhledem k rychlosti šíření varianty omikron na území Evropy včetně ČR a potřeby 
monitorace tohoto šíření, je žádoucí účinně vyhledávat vzorky nesoucí příslušné mutace 
spojené s variantou omikron prostřednictvím diskriminačních RT-PCR vyšetření. Související 
metodické pokyny jsou uveřejněny v pravidelných týdenních zprávách Národní referenční 
laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního 
ústavu a na webu Státního zdravotního ústavu. 
Dle zatím dostupných předběžných informací ohledně rychlého šíření této varianty 
předpokládáme, že se varianta omikron zásadně rozšíří v ČR již v průběhu začátku ledna 
2022. Většina v současné době dostupných monoklonálních protilátek, jejichž časné podání 
předchází rozvoji těžkého průběhu onemocnění covid-19 u rizikových pacientů, podle 
předběžných zpráv, pravděpodobně bohužel nedostatečně nebo vůbec nemá účinek 
na průběh onemocnění v případě varianty omikron. Pro efektivní a cílené podání dostupných 
léků je tedy třeba u osob s klinickými příznaky onemocnění, u kterých by připadalo zahájení 



léčby monoklonálními protilátkami v úvahu, rozlišovat mezi jednotlivými variantami viru, a 
proto došlo k uvedené změně mimořádného opatření. 
Mimořádné opatření se opírá o mezinárodní zkušenosti, které dokládají literární zdroje 
uvedené níže pod odkazy 1 až 5. 
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