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Již od příštího pondělí bude povinné testování zaměstnanců, a nejen jich. Tato povinnost 

dopadne na zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru, živnostníky, a také jednatele 

společností. Povinnost být testován se bude vztahovat na plně očkované i na osoby, které jsou 

očkované třetí dávkou. 

Četnost testování pomocí antigenních sad je stanovena na 2x týdně, kdy druhé testování 

proběhne nejdříve třetí den po prvním testování. 

V případě, kdy zaměstnanec odmítne být testován, pak tuto skutečnost je zaměstnavatel 

povinen oznámit neprodleně krajské hygienické stanici (KHS)/Hygienické stanici hl. m. Prahy. 

Následně musí neotestovaný zaměstnanec nosit respirátor po dobu výkonu práce, dodržovat 

rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to možné vzhledem k povaze práce, a také se 

stravovat odděleně ostatních osob. Navíc musí zaměstnavatel prostřednictvím organizačních 

opatření maximálně omezit setkávání neotestovaného zaměstnance s dalšími zaměstnanci.  

V případě, kdy to dovoluje povaha práce, pak využít například home office. 

V případě samotestování s pozitivním výsledkem je zaměstnanec povinen o této skutečnosti 

informovat zaměstnavatele. Zároveň pozitivně testovaný musí neprodleně opustit pracoviště  

a nastoupit do karantény, která trvá pět pracovních dnů. Tuto karanténu lze zkrátit v případě, 

kdy pozitivně testovaný je testován PCR testem s negativním výsledkem. 

Zaměstnavatel je povinen vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: 

datum testování, jména a příjmení osob, datum narození osob, číslo pojištěnce a jeho 

zdravotní pojišťovnu a výsledek testů. V případě pozitivně testovaných osob je zaměstnavatel 

povinen zaslat KHS seznam osob, které byly pozitivně testovány a zároveň poskytnout výše 

popsané údaje navíc s kontaktními údaji testovaného, a to nejpozději následující den po 

testování. 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 

 

  TESTOVÁNÍ OD 17. LEDNA A JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ 

ODMÍTNUTÍ NEBO POZITIVNÍM VÝSLEDKU 
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