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VYHLÁŠKA PROREKTORKY SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ 
ZNOJMO, S.R.O. Č. 2/2021 K NAŘÍZENÉMU TESTOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI A OSOBNÍMU POBYTU ZAMĚSTNANCŮ NA 
PRACOVIŠTI OD 26. 3.2021 

 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, č.j. 

MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN stanovuji: 

1) upřednostněn je výkon práce na dálku (home office); 

2) osobní pobyt na pracovišti je od 26. 3. 2021 umožněn zaměstnancům SVŠE Znojmo pouze 

za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru 

SARSCoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a jeho 

výsledek je negativní, a osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-

19, a u nichž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 

3) frekvence testování – jedenkrát za týden; 

4) zaměstnanci mohou využít služeb testovacích center 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznamodberovych-center/, 

nebo lze testování provést u předem domluvených pracovišť pro 

Středisko Znojmo: 

Zdarma po telefonické domluvě na Otorinolaringologické ambulanci č. 3 (ambulance ORL č. 

3) Nemocnice Znojmo, p. o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo. Ambulance se nachází ve 2. 

patře Nové nemocnice, tel. č. +420 515 215 354, ordinační doba viz: 

https://webext1.nemzn.cz/pracoviste/oddeleni-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-akrku/ 

orl-ambulance/ambulance-orl-c-3/; 

Středisko Praha: 

Zdarma bez objednání u spolupracujícího lékaře, a to kdykoli v pracovní době ordinace 

MUDr. Jana Skutila, PhD., specialistu ORL, sídlo ordinace je poliklinika Stodůlky, 

Hostinského 1533/4, Praha 5, ordinace se nachází v 2. patře polikliniky, telefonní číslo 235 

516 ordinační hodiny: pondělí 8-16h, úterý 8-15h, středa 12-16h, čtvrtek a pátek 8-12h 

http://www.orlpraha5.cz/; 

5) zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, 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 
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příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 

než 90 dní; 

6) výsledek testu sdělí zaměstnanec zaměstnavateli tak, že od 26. 3. 2021 předá potvrzení o 

negativním testu v písemné podobě po příchodu do budovy SVŠE Znojmo paní Janě 

Mlynárikové či zašle naskenované potvrzení na e-mail mlynarikova.jana@svse.cz. a následně 

totéž provede vždy jedenkrát za týden. 

 

 

 

Znojmo, 17. 3. 2021         Ing. Jitka Veselá, Ph.D. 

               Prorektorka pro vnitřní řízení a rozvoj školy 

 

 

 

 


