
 

                                                                                                                       
 
                          
 
               METODIKA VYŠETŘENÍ CESTUJÍCÍCH ZA VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ CS ČR COVID-19 
  
   
Na základě ochranného opatření MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN ze dne 14. 2. 2021 se nařizuje 
všem osobám, které vstoupily na území ČR, strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly 
příznaků infekčního onemocnění. Pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, jsou tyto 
osoby povinny poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru 
biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. Tento pokyn je uveden 
v bodě I/1b) citovaného opatření a týká se všech osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 
14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-
19.  
Z této povinnosti jsou vyjmuti:  

a) pracovníci mezinárodní dopravy,  
b) občané EU včetně občanů ČR a cizinců, kteří nepřesáhli dobu 12 hodin,  
c) akreditovaní členové diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitelů 

soukromých služebních pasů a držitelů diplomatických pasů,  
d) osoby mladší 5 let,  
e) profesionální sportovci a členové státní reprezentace ČR nebo ostatních zemí,  
f) přeshraniční pracovníci, žáci a studenti,  
g) policisté vykonávající eskortní činnost,  
h) občané ČR a EU, kteří prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali izolaci ve 

stanoveném rozsahu a od 1. pozitivního výsledku neuplynulo více než 90 dní; potvrzení musí 
obsahovat razítko, identifikační údaje a telefonické spojení na lékaře (vzor je na webových 
stránkách MZ),  

i) pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR,  
j) osoby, jež jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou absolvovanou izolaci 

v důsledku onemocnění COVID-19,  
k) osoby podílející se na přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného 

záchranného systému.  
   
Pracovní postup:  

1) Po příletu bude cestujícím vytipovaného letu rozdán leták s informací, že se mají dostavit ke 
kontrole služebními psy CS ČR v prostoru výdejního pásu č. 14. 

2) Po příchodu do tohoto prostoru budou cestující poučení o průběhu kontroly, cestujícím, kteří 
nepodléhají kontrole podle některého z výše uvedených opatření, bude potvrzen informační 
lístek otiskem služebního razítka. 

3) Ostatní cestující si po skupinách, dle pokynu celníka, odeberou vzorek potu pomocí 
připraveného materiálu (rouška, gáza). 

4) Na základě pokynu celníka vloží prostřednictvím plastové nádobky odebraný vzorek do 
držáku. 

5) Na vyznačené pozici cestující vyčká provedení kontroly vzorku potu služebním psem. 
6) Pokud bude vzorek vyhodnocen jako negativní, bude mu potvrzen informační leták otiskem 

služebního razítka a po vyzvednutí zavazadla se odebere k výstupu z celního prostoru, kde 



odevzdá potvrzený informační lístek. Cestující vytipovaného letu bez potvrzení o provedení 
kontroly budou celníky v prostoru výstupu z celního prostoru vráceni k provedení kontroly. 

7) V případě, že pes označí vzorek pasažéra, je nutné provést laboratorní ověření tohoto 
podezření. Laboratorní pracovník laboratoře GHC se dostaví na určené místo a zajistí u 
vytipované osoby odběr. Vytipovaná osoba musí, jak bylo uvedeno výše, odběr strpět. Tato 
osoba bude na místě poučena o tom, že u ní bylo vysloveno podezření na onemocnění 
COVID-19 a že je nezbytné, aby jako osoba podezřelá z nákazy omezila kontakty s ostatními 
lidmi, uvedla adresu, na které bude v ČR pobývat (doporučuje se si ověřit s adresou 
uvedenou ve vstupním formuláři), na které setrvá až do doby, než jí bude pomocí sms zprávy 
oznámen výsledek vyšetření. Pokud bude k dispozici test s krátkou dobou vyhodnocení, vyčká 
na místě vyhodnocení testu; jinak obdrží respirátor FFP2 a přepraví se na místo pobytu. 
V případě, že tato osoba podezřelá z nákazy jeví příznaky infekčního onemocnění (např. 
teplota, kašel, ztráta chuti, čichu, dýchací či zažívací obtíže), rozhoduje o dalším postupu stálá 
lékařská služba Letiště Praha. V případě pozitivního výsledku bude osoba telefonicky či sms 
zprávou informována o dalším postupu.  

8) Po skončení činnosti bude provedena dezinfekce prostor, odpad kontaminovaný biologickým 
materiálem získaný při průběhu celé akce bude likvidován Letištěm Praha jako nebezpečný 
odpad (v souladu s vnitřní směrnicí Letiště).  
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