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Vážený pane ministře,  

obracím se na Vás tímto s žádostí o změny mimořádných opatření MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN,  
MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN a MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN ve smyslu posunutí povinnosti 
testování klientů a zaměstnanců v dotčených sociálních službách.  

Současný termín:  
Dle současně platných mimořádných opatření je povinnost provést testy všech dotčených osob od  
4. 11. 2020, nejpozději však do 7 dnů, tj. 11. 11. 2020. 
 
Aktuální situace: 
V současné chvíli (pátek 6. 11. 2020 v 13.00) stále ještě nejsou uzavřeny smlouvy mezi zdravotními 
pojišťovnami a dodavatelem antigenních testů.  
Testy je nutné rozdělit do sad/balení pro jednotlivé poskytovatele dle počtu jejich zaměstnanců a 
klientů.  

Povinnost testovat mají tyto registrované sociální služby: 
- Domovy pro seniory (534 služeb) 
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením (208 služeb) 
- Domovy se zvláštním režimem (369 služeb) 
- Týdenní stacionáře (47 služeb) 
- Chráněné bydlení (266 služeb) 
- Pečovatelské služby (699 služeb) 
- Osobní asistence (204 služeb) 
 
Celkem jde o 2.327 sociálních služeb a fyzicky pak o zhruba 1.200 konkrétních organizací, z nichž 
zhruba 600–700 neposkytuje sociální služby o víkendu, tj. není možné jim testy dopravit během 
soboty či neděle.  
Poskytovatelé sociálních služeb nejsou schopni provést testy všech dotčených osob v jeden den, 
potřebují si testování připravit, mohou začít nejdříve den po dodání testů (v případě, že znají termín 
dodání).   
Je zřejmé, že faktická distribuce začne počátkem příštího týdne a vzhledem k výše uvedenému není 
možné naplnit povinnost pravidelného testování v sociálních službách v termínu, který je jim nařízen.  
 
Návrh odložení: 
Požadujeme odložení pravidelného testování pro dotčené sociální služby na 9. 11. 2020, nejpozději 
však do 7 dnů od tohoto data.  
 
Závěrem mi dovolte požádat Vás o stanovení postupu v problematických situacích u klientů 
s psychickým onemocněním, kteří podstatu a důvod testování nebudou chápat a budou se mu fyzicky 
bránit.   
 
Se srdečnými pozdravy  

 
 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 


