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*MZDRX01E0TNP* 
MZDRX01E0TNP 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění 

Státního zdravotního ústavu mě informovala o detekci britské varianty VUI 202012/01 

(Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) nového koronaviru SARS-

CoV-2 v České republice.   

Z krátké historie uvedené varianty považuji za vhodné alespoň ve stručnosti 

připomenout, že její identifikaci oznámily státní autority Velké Británie a Severního Irska 

Světové zdravotnické organizaci dne 14. prosince 2020 na základě výsledků 

provedených genomových sekvenací izolátů viru SARS-CoV-2. Těmito sekvenacemi 

byly potvrzeny specifické mutace transmembránového „spike“ proteinu viru, které mají 

na svědomí jeho rychlejší přenos mezi lidmi, přičemž odborné zdroje udávají zvýšení 

míry transmisivity britské varianty v rozmezí 10 až 70 %. 

Původní podezření NRL vzniklo na základě analýzy sekvencí a analýzy vyšetřovacích 

souprav. NRL zjistila, že PCR detekční souprava (COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit) 

místního výrobce Diana Biotechnologies vykazuje nesoulad vazby v detekčním úseku 

pro „spike“ protein v místě, které kóduje záměnu aminokyseliny na pozici 570, která je 

označena jako A570D a je typická pro britskou mutaci. Podle stanoviska NRL citlivost 

soupravy jako takové není ohrožena, protože obsahuje ještě druhý úsek, který je zcela 

konzervativní. Pro monitoring výskytu této varianty je tedy možné tuto soupravu využít. 

NRL výše komentované informace zaslala testujícím laboratořím a taktéž požádala 

Laboratorní skupinu Ministerstva zdravotnictví, aby předmětné požadavky NRL 

podpořila.  
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Laboratoře by měly hlásit dle propozic SZÚ 1 x týdně NRL následující údaje: 

 celkový počet pozitivních testů 

 procento pozitivit 

 podíl počtu detekcí britské varianty na celkovém počtu pozitivních testů na  

SARS-CoV-2. 

Systém hlášení jednotlivých případů detekce britské varianty SARS-CoV-2. 

1. Laboratoře, které používají pro detekci virové RNA výše uvedenou soupravu, 

nahlásí NRL všechny pozitivně testované materiály, které vykazují posun  

v hodnotách Ct jako suspektní detekci přítomnosti VUI 202012/01. Stejně tak 

laboratoře, které pro diagnostiku používají jiné multiplex soupravy, které jsou 

založeny na detekci alespoň 2 úseků RNA viru, z nichž jeden úsek je v oblasti 

kódující „spike“ protein, nahlásí NRL všechny výsledky, které vykazují 

diskrepance v uvedených úsecích (v tomto případě se však nemusí nutně jednat 

o britskou variantu, záleží na výsledcích analýzy a sekvenace). 

2. NRL laboratořemi nahlášené nálezy posoudí a dle výsledku analýzy informuje 

místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, resp. Hygienickou stanici hl. m. 

Prahy (dále jen KHS) vždy e-mailem, který zašle v kopii na VH@MZCR.CZ. 

3. KHS informuje o výsledku provedeného epidemiologického šetření Ministerstvo 

zdravotnictví na VH@MZCR.CZ  a tuto informaci zároveň zašle v kopii NRL na 

HELENA.JIRINCOVA@SZU.CZ.  

Při zasílání informací elektronickou poštou nelze používat, vzhledem k požadavkům 

GDPR, osobní údaje pacientů. Vzorek lze pro všechny strany identifikovat např. číslem 

žádanky. Je také možné zasílat informace interní poštou ISIN. 

Hlášení suspektní detekce VUI 202012/01 přímo cestou ISIN se připravuje. Ihned po 

dokončení jeho implementace budete informováni. 

Všechny ředitele hygienických stanic s okamžitou účinností žádám o zajištění 

důsledného epidemiologického šetření u všech nahlášených případů nemoci COVID-19 
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s potvrzeným laboratorním nálezem britské varianty SARS-CoV-2 a taktéž případných 

dalších mutací viru, které budou verifikovány NRL. 

Epidemiologické šetření a protiepidemická opatření je nutné zaměřit v první řadě na 

potenciálně exponované imunitně oslabené osoby a pracovníky vykonávající činnosti 

epidemiologicky závažné.  

Všechny další adresáty, kterým je tento dopis zasílán na vědomí, si dovoluji touto cestou 

požádat o maximální podporu a součinnost v rámci zajištění funkčnosti výše 

komentovaného systému. 

Všechny přímo dotčené adresáty žádám o dodržování postupu při hlášení v rámci 

komentovaného systému, který bude aktualizován v závislosti na praktických 

zkušenostech a rozvoji dalších potřebných funkcionalit. 

 

 

 

Děkuji všem za spolupráci. 

 

 

 

S pozdravem 
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Rozdělovník: 
 
Ředitelé krajských hygienických stanic 

Ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy 

Ředitelka pověřená vedením Státního zdravotního ústavu 

 
 
 
Na vědomí: 
 
Ministr zdravotnictví 
Náměstci ministra zdravotnictví 
 

 Asociace českých a moravských nemocnic 

 Asociace krajů ČR 

 Asociace nemocnic ČR 

 Česká lékařská komora 

 Česká lékařská společnost JEP 

 Ministerstvo obrany  

 Ministerstvo vnitra 

 Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

 Poskytovatelé zdravotní péče v přímé podřízenosti Ministerstva zdravotnictví 

 Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR 

 Sdružení praktických lékařů České republiky 

 Společnost infekčního lékařství ČSL JEP 

 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
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 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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