
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. září 2020 

Č. j.: MZDR 41136/2020-1/MlN/KAN

MZDRX01BZFCQ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

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 (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), 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 způsobené novým koronavirem SARS- 
CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se 
nařizuje, aby si bezodkladně, nejpozději do 2. října 2020, za účelem splnění ohlašovací 
povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. vyžádali přístup do Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden 
podle zákona č. 258/2000 Sb., na adrese:
https://ereqpublicsecure.ksrzis.cz/itp/public/ExterniZadost?s=ISIN SOC

a to bez ohledu, zda je u nich aktuálně uživatel sociálních služeb nebo zaměstnanec 
s prokázanou nákazou koronavirem SARS-CoV-2.

2. Ministerstvo zdravotnictví jakožto správce Informačního systému infekčních nemocí 
(ISIN), bezodkladně podané žádosti posoudí a schválí či zamítne.

3. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se 
s účinností ode dne 1. října 2020 od 0:00 hod. nařizuje, aby ode dne 1. října 2020 nebo 
nejpozději ode dne následujícího po získání přístupu do Informačního systému infekčních 
nemocí (ISIN) podle bodu 1 za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona 
č. 258/2000 Sb.:

• každý den do 10:00 hod. zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí 
(ISIN), v modulu ISIN - Sociální služby-COVID-19, uživatele sociálních služeb a své 
zaměstnance, včetně rodných čísel, v karanténě a izolaci z důvodu prokázané 
nákazy koronavirem SARS-CoV-2.

• do dvou hodin od zjištění, že se uživatel a zaměstnanec sociálních služeb nakazil 
koronavirem SARS-CoV-2, zaznamenali tento pozitivní nález a odeslali úplné hlášení 
„Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním 
systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,
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• každý den do 10:00 hod. v případě, že byla prokázána nákaza koronavirem SARS- 
CoV-2 u svého zaměstnance a uživatele sociálních služeb, který byl v péči daného 
poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam 
o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním systému 
infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,

• stejným způsobem a stejnou cestou jako v předchozím bodě do dvou hodin oznámili, 
že zdravotní stav uživatele sociální služby, u kterého byla prokázána nákaza 
koronavirem SARS-CoV-2, kterého již měli v péči, se změnil na těžký stav, nebo nově 
vyžaduje převoz do zdravotnického zařízení.

Po dobu hospitalizace uživatele sociální služby u poskytovatele zdravotních služeb 
provádí záznam o hlášení pozitivního pacienta v ISIN poskytovatel zdravotních služeb, 
u kterého je uživatel sociální služby hospitalizován.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření 
onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České 
republiky.

Včasná informace o šíření onemocnění COVID-19 v prostředí poskytovatelů pobytových 
forem sociálních služeb je velice důležitá pro přijetí včasných opatření v oblasti ochrany 
veřejného zdraví a zároveň pro zajištění plné informovanosti Ministerstva zdravotnictví a 
místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví tak, aby případně mohli včas aktivovat 
poskytnutí potřebných zdravotních služeb.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. ohlásit 
výskyt infekčního onemocnění. Mimořádné opatření pak nařizuje způsob a rozsah takového 
hlášení. Poskytnutí osobních údajů včetně rodného čísla je poskytnutím osobních údajů, 
včetně zvláštních kategorií osobních údajů, které je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v 
oblasti veřejného zdraví. Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které dovoluje čl. 9 odst. 
2 písm. i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytovatelé sociálních služeb poskytnutím těchto údajů, včetně osobních údajů, plní svoji 
povinnost k likvidaci epidemie a neporušují zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti.

^otnicfy,-

rymula, CSc., Ph.D.
ministr zdravotnictví
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 132287265-25785-
200925153548, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
25.9.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

132287265-25785-200925153548

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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