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PŘ 2021-XX-XX

Testování na Covid-19
Účinnost od:

4. 3. 2021

Účinnost do:

Závaznost:

DP a.s.

Zrušuje se:

PŘ 2020-XX-XX

VÚ zpracovatele:

Špička Jiří PhDr. 500000, Frajt Bohdan Mgr. MBA 600000

Zpracovatel:

Krejčí Štěpán Mgr. 500200, Kučera Radek Mgr. 600010

Spolupracující útvary:

900200

Schvalovatel:

Představenstvo

--

Účel
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze
dne 01.03.2021 se nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou
podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději
od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele
pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost
viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti
zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní. Zaměstnanci jsou povinni takové
testování podstoupit.
Prostřednictvím povinného preventivního samotestování s využitím antigenních testů a ve snaze o
včasné odhalení infekčních osob, zabránění zavlečení nákazy do pracovního kolektivu a zamezení
dalšího šíření nákazy, jsou pro DP stanoveny následující podmínky testování.

1. Zkratky a definice
samotestovací sada…. antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 určený k aplikaci bez
odborného dohledu
test ...........................aplikace samotestovací sady podle přiloženého návodu k použití
útvar 600110 ............oddělení Krizové plánování
zaměstnavatel .........Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
2. Základní podmínky
Povinnost podstoupit testování před příchodem na pracoviště mají všichni zaměstnanci, a to s výjimkou
osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19, 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. Negativní test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 není též požadován pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv.
home office).
Zaměstnavatel vybaví zaměstnance samotestovací sadou v počtu 1 test a čestné prohlášení na týden.
Samotestovací sady budou distribuovány mezi zaměstnance ve všech základních pracovněprávních
vztazích (v případě více základních pracovně právních vztahů u různých útvarů je nutné vybavit pro
každý základní pracovně právní vztah samostatně).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Distribuci samotestovacích sad na jednotlivé úseky, jednotky, provozovny, provozy, vozovny a garáže
provádí útvar 600110.
Zaměstnanci předá samotestovací sadu proti podpisu předávacího protokolu příslušný vedoucí útvaru,
jím určený zaměstnanec nebo jeho zástupce ve směnném provozu.
Zaměstnanec splní svou povinnost podstoupit testování též podstoupením RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 na oficiálním
odběrovém místě, přičemž negativní výsledek takového testu.
První test musí být proveden nejpozději do 11.3.2021 do 23:59.
Zaměstnanec, který nemohl být vybaven samotestovací sadou v termínu do 12.3.2021 a nepodstoupil
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 na oficiálním odběrovém místě s výsledkem negativní, musí test provést bezodkladně po
příchodu na pracoviště a před zahájením výkonu práce.
V případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testu, dopustí se závažného porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Takový
zaměstnanec není oprávněn nastoupit k výkonu práce, a to z důvodu ohrožení bezpečnosti
spoluzaměstnanců i jeho vlastní. Tato nepřítomnost je považována za překážku v práci na straně
zaměstnance.
3.

Postup v případě pozitivního výsledku testu zaměstnance

Zaměstnanec v případě pozitivního výsledku testu:
a) informuje o výsledku testu příslušného vedoucího útvaru nebo jeho zástupci ve směnném
provozu;
b) v žádném případě nevstupuje na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti,
bezodkladně jej opustí;
c) kontaktuje svého registrujícího lékaře nebo místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
(krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy), popř. lékaře
Nestátního zdravotnického zařízení DP a informuje ho o pozitivním testu na Covid-19 a dále se
řídí jeho pokyny.
4.

Postup v případě negativního výsledku testu zaměstnance

Zaměstnanec v případě negativního výsledku testu je oprávněn k přístupu na pracoviště.
Před příchodem, nejpozději při příchodu na pracoviště je zaměstnanec povinen vyplnit čestné
prohlášení, jehož vzor je přílohou tohoto příkazu.
Čestné prohlášení následně zaměstnanec předá příslušnému vedoucímu útvaru, jím určenému
zaměstnanci nebo jeho zástupci ve směnném provozu. Údaje o provedeném testu poté určený
zaměstnanec zanese do příslušné aplikace pro evidenci pracovní doby a čestné prohlášení za účelem
kontroly do odvolání archivuje.

5.

Likvidace použitých samotestovacích sad

V souladu s metodickým vyjádřením Ministerstva životního prostředí nejsou samotestovací sady
infekční ani při pozitivním výsledku testu. Lze s nimi nakládat jako se směsným komunálním odpadem.
Je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto
odpady.

PŘ 2021-XX-XX

2 (celkem 3)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Přehled o provedených testech

6.

Vedoucí útvarů informují asistentku bezpečnostního ředitele o počtu provedených testů a z toho
provedených testů a z toho počtu pozitivních v určeném termínu vždy za uplynulý týden (pátek do
15.00). Zaslaný přehled musí obsahovat všechny stanovené údaje dle přílohy č. 3 tohoto příkazu.
Závěrečná ustanovení

7.

Tento příkaz je vydáván na dobu neurčitou a pozbývá platnosti a účinnosti příkazem představenstva,
kterým bude reagováno na vývoj epidemiologické situace v Praze.

•
•
•
•
•
•
•
•

Související dokumenty
zákon č. 94/2021 Sb.., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č. j. MZDR 47828/202015/MIN/KAN
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č. j. MZDR 47828/202016/MIN/KAN
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2021 č. j. MZDR 40555/20204/MIN/KAN
řád 2010-001 Řád organizační
řád 2019-001 Pracovní řád
směrnice 2017-001 Vedení evidence pracovní doby a vystavování prvotních mzdových
dokladů

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu
Příloha č. 3 – Evidence testovaných zaměstnanců

Tento příkaz je schválen usnesením představenstva č.

ze dne XXXXXXXX.

Datum schválení:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

PŘ 2021-XX-XX

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

3 (celkem 3)

Příloha č. 1

Pokud byl Váš test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 negativní nebo jste prodělal/a
onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, zaškrtněte a
pravdivě vyplňte jednu ze tří níže uvedených možností a čestné prohlášení předejte svému
vedoucímu útvaru, jím určenému zaměstnanci, nebo jeho zástupci ve směnném provozu.
Pokud byl Váš test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pozitivní, toto čestné prohlášení
nevyplňujte, neprodleně kontaktujte svého vedoucího útvaru a svého registrujícího lékaře, popř.
lékaře Nestátního zdravotnického zařízení DP, oznamte jim výsledek testu a řiďte se jejich pokyny.

Čestné prohlášení
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení:
osobní číslo:
útvar:
číslo zdravotní pojišťovny:
číslo pojištěnce:

prohlašuji, že
- jsem si dne
v
hod. provedl/a antigenní test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 pomocí samotestu poskytnutého zaměstnavatelem s výsledkem
negativní;
- jsem dne
v
hod. podstoupil/a RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
na oficiálním odběrovém místě s výsledkem negativní;
- jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nemám žádné příznaky
onemocnění COVID-19 a první pozitivní RT-PCR test nebo POC antigenní test jsem
podstoupil dne
, takže od něj neuplynulo více než 90 dnů.
Podepsáno (den, hodina):
Podpis zaměstnance: ………………………………………..

Přijal za zaměstnavatele (jméno, příjmení, os. č., den, hodina, podpis)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
adresa Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz

Příloha č. 1 - čestné prohlášení.docx

Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.
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Příloha č. 2

Předávací protokol
a poučení zaměstnance
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení:

…………………………………………………………..

osobní číslo: …………………………………………………………………….
útvar: …………………………………………………………………………….
potvrzuji, že
jsem od zaměstnavatele převzal ……….. ks samotestovací sady pro provedení preventivního
testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
a beru na vědomí, že
•

tato testovací sada je určena pro provedení testu podle platného Mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které na základě pandemického zákona
ukládá tzv. povinné testování zaměstnanců 1

•

test si musím provést způsobem uvedeným v přiloženém návodu k použití, a to
ještě před příchodem na pracoviště;

•

ode dne 12. 3. 2021 mi zaměstnavatel nesmí umožnit přítomnost na pracovišti,
pokud jsem si v posledních 7 dnech neprovedl/a prostřednictvím této samotestovací
sady preventivní test s negativním výsledkem;

•

toto samotestování nemusím provést, pokud jsem podstoupil/a v posledních
7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledem na oficiálním odběrovém
místě
anebo pokud jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula
u mě doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,
nejevím příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů;

•

pokud bude výsledek samotestování negativní, jsem povinen/povinna o tom vyplnit
četné prohlášení, a to předat svému vedoucímu útvaru, jím určenému zaměstnanci
nebo jeho zástupci ve směnném provozu;

§ 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o
změně některých souvisejících zákonů,
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

1

toto čestné prohlášení musím vyplnit a předat i v případě, že nemusím provést
samotestování
•

pokud bude výsledek samotestování pozitivní, jsem povinen/povinna neprodleně
kontaktovat svého vedoucího útvaru a svého registrujícího lékaře, popř. lékaře
Nestátního zdravotnického zařízení DP, oznámit mu výsledek testu a dále se řídit jejich
pokyny.

•

samotestovací sady nejsou infekční ani při pozitivním výsledku testu. Lze s nimi
nakládat jako se směsným komunálním odpadem. Je třeba veškerý odpad z
testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

V Praze, dne …… v ….. hod.
Převzal (podpis zaměstnance)………………………………………………………
Předal (jméno, příjmení a osobní číslo a podpis předávajícího zaměstnance):
………………………………………………………………………………………….

Příloha č. 3
Testování antigenní test COVID‐19 přítomnost SARS‐COV_2
Název organizace (zaměstnavatele)
IČ zaměstnavatele
Bankovní účet (předčíslí, číslo, kód banky)
Adresa organizace (zaměstnavatele)
Cena za jeden test (včetně DPH)
Telefonní kontakt pro komunikaci
E‐mail pro komunikaci
datum provedení testu
číslo pojištěnce

jméno

příjmení

ZP

Výsledek testu
negativní

Výsledek testu
pozitivní

