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

Praha 26. října 2020 

Č. j.: MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN

MZDRX01CI979

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.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností ode dne 28. října 2020
od 00:00 nařizuje:

- aby v co nejkratším čase, nejpozději do 23:59 hod. za uplynulý den vyplnili a odeslali úplné 
hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu" v Informačním systému infekčních 
nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19-klinika, jehož správcem je Ministerstvo 
zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb., a to o přijetí každého pacienta 
s onemocněním COVID-19 do lůžkové péče daného poskytovatele,

- aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že přijali do péče 
pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav 
vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití 
extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),

- aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že zdravotní stav 
pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký 
stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití 
extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

II.

S účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j. MZDR 12087/2020-4/Ml N/KAN.
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III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV- 
2 v Evropě.

Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech 
s onemocněním COVID-19 hospitalizovaných v České republice, a to prostřednictvím 
informačního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném 
podle zákona č. 258/2000 Sb.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem 
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

V [M] Mt EHS i' \^H^UDr; Roman Prymula, CSc., Ph.D.
■úhistr 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 133117955-202840-
201027070929, 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:
27.10.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková

133117955-202840-201027070929

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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