https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-coaktualne-plati-180234/

20. 11. 2021 9:43

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně
platí
V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila
sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na
základě pandemického zákona.

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví
•

Omezení maloobchodu a služeb
Omezení maloobchodu a služeb od 22. listopadu

•

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

•

Opatření při vstupu do České republiky

•

Opatření související s očkováním

•

Opatření ve školství

•

Opatření v oblasti sociálních služeb a péče

•

Testování
Testování zaměstnanců a OSVČ od 22. listopadu

•

Opatření v oblasti zdravotnictví

•

Doporučení pro úřady

•

Další opatření

Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné
krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete na Covid portálu.

Omezení maloobchodu a služeb
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva
před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření ve znění mimořádného opatření ze dne 22. října 2021 s účinností ode dne 1.
listopadu 2021 od 00:00 hod.:
S účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
•

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č.
258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a
provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
o

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející
zákazníka,

o

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

•

•

o

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který
je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního
nákupu,

o

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

o

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

o

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes
entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
vzduchu,

o

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a
vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty,
kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a
přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních
nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita
kůže,
o

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit
mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a
kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,

o

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16,

o

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu
I/16, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a
zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě,
že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takovému zákazníkovi službu poskytnout,

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,
herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
o

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:


i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5
metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,



ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné
domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více
osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze
společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,



iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v
prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,

o

•



iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně
čekací zóny provozovny,



v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci
povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci
dotykových ploch,



vi) tanec je umožněn pouze osobám, které splňují podmínky podle bodu I/16
písm. c) nebo d) nebo které absolvovaly RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS CoV 2 nebo rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to nejdéle 24 hodin před vstupem do
uvedené provozovny; to neplatí pro oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že
spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu; v případě
produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro
vystupující nejméně 2 m,



vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě
rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke
kontaktu odcházejícího a vstupujícího,



viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech
vstupu podle písmene b) u vstupu a v provozovně,

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovatelům uvedených
provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16,
splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že
kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před
poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu
I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 při vstupu
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny;
pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje
poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny
stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že
osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších
prostorech provozovny,

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
o

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru
mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

o

b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s
čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes
entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,

o

c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech určených pro
konzumaci na místě zakoupených potravin (tzv. food-court), není-li, s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I/16,

•

•

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách
(prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení),
nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
o

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

o

b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

o

c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci


i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že
jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s
výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k
sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s
výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,



ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
o

a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do
provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),

o

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické
příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,

o

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále
stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje,
jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům
nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel
oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory
než ostatní osoby využívající ubytovací služby,

o

d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí
splňovat podmínky podle bodu I/16, před zahájením ubytování splnění těchto
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze
ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění
podmínek podle bodu I/16,

o

e) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v
oddělených budovách:


i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,



ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,

•

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně
rehabilitační péči,

•

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/16,

•

b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených v bodu
I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci,

•

c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí pacienta
k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového
pacienta přijmout k hospitalizaci; v případě, že pacient neprokáže splnění podmínek podle
písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče jeho hospitalizaci
ukončit,

•

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech
staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku,
tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

•

o

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v
případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

o

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit;

o

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy
alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo
je dozorující osoby,

o

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace
zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu
odcházejícího a vstupujícího,

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
o

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v
případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách
přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel
zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,

o

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit,

o

c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:


i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě
rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke
kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,


o

•

•

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
o

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové
využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat
rozestupy 1,5 metru, a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o
osoby ze společné domácnosti nebo děti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je
dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad
nebo parků, do kterých je vstup regulován,

o

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do
dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle
bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní
výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,

o

c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat
podmínky podle bodu I/16, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost
včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,
včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací
akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
o

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob ve vnitřních prostorech nebo
2 000 osob ve vnějších prostorech,

o

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči
nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní
číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

o

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/16; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na
zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění
podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní
výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné
aktivity v neměnném kolektivu,

•

o

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u
osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před zahájením uvedené
aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle
bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li
akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění
podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci ve frekvenci každých 7
dní,

o

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku
preventivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo po oznámení pozitivního
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u
účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění
podmínek podle bodu I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících
se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v
případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat
jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále
bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa
konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel
zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se
osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu
rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání
koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále
jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s
výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
o

a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků,
návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“), pokud má být v jeden čas přítomno
více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16,

o

b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí
3 000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak
musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm.
c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími
podmínku podle bodu I/16 písm. a), b) nebo e),

o

c) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid 19 anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20
diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v
rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je
dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci
nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se
těchto akcí,

o

d) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto
akci,

o
•

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo
sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č.
94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při
nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové,
sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání
a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob,
které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o
právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
o

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000
osob, koná li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce
výhradně ve vnějších prostorech, není-li dále stanoveno jinak,

o

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20
osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu
I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění
podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje,


i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti
jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení
prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než
ostatní osoby účastnící se těchto akcí,



ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že
organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby
případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících
se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a
tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,
není-li dále stanoveno jinak,



iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30
osob,

o

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
I/16, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,

o

d) v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy
amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v
rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované
sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní
utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního
utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode
dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o
nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání),
zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas
přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují,
s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 s tím, že negativní
výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 a antigenního testu

(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má
platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,
o

•

•

•

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek,
že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy
minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky
stanovené v bodu I/16; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého
sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka
(jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci
uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro
výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
o

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,

o

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí
dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro
konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou
orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě
více než 20 osob:
o

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné
alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

o

b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid
19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v
bodu I/16,

o

c) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/16,
při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému
účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a
venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech,
je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl
zdravotnický pracovník, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní, nebo

o

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož
výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila
rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Omezení maloobchodu a služeb od 22. listopadu
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva
před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
•

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č.
258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a
provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
o

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející
zákazníka,

o

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

o

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který
je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního
nákupu,

o

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

o

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

•

•

o

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes
entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
vzduchu,

o

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a
vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty,
kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a
přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních
nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita
kůže,
o

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit
mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a
kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,

o

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/17,

o

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu
I/17, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a
zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě,
že zákazník splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takovému zákazníkovi službu poskytnout,

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,
herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
o

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:


i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5
metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,



ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné
domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více
osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze
společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,



iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v
prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,



iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně
čekací zóny provozovny,



v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci
povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci
dotykových ploch,



vi) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa
určeného pro vystupující nejméně 2 m,



vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě

rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke
kontaktu odcházejícího a vstupujícího,

o

•

•

viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech
vstupu podle písmene b) u vstupu a v provozovně,,

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17; provozovatelům uvedených
provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že
kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před
poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu
I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 při vstupu
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny;
pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje
poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny
stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že
osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších
prostorech provozovny,

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
o

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru
mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

o

b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s
čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes
entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,

o

c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech určených pro
konzumaci na místě zakoupených potravin (tzv. food-court), není-li, s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I/17,

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
o

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

o

b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

o

c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci


i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že
jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s
výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k
sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s
výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,



ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,



iii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech
určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let

věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu
I/17,
•

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
o

a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do
provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),

o

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické
příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17, není-li dále uvedeno jinak,

o

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále
stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje,
jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo
studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel
oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než
ostatní osoby využívající ubytovací služby,

o

d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí
splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením ubytování splnění těchto
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží
splnění podmínek podle bodu I/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení
pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,

o

e) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout:


i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo
obdobných, které nelze odložit,



ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,



iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány
zdravotní služby,



iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí
účinnosti tohoto mimořádného opatření;

pravidla podle písm. d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění
podmínek podle bodu I/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
o

•

f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:


i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,



ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně
rehabilitační péči,
o

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud


i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,



o

•

•

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené
v bodu I/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,

b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se
nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění
podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské
léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci,

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb
(např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,
o

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v
případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

o

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit;

o

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy
alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo
je dozorující osoby,

o

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace
zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu
odcházejícího a vstupujícího,

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
o

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v
případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách
přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel
zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,

o

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit,

o

c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:


i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě
rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke
kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,


o

•

•

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,
o

a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do
dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/17 nebo nejsou schopny splnění
těchto podmínek na místě prokázat,

o

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje
osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se
provozovateli takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje
kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/17 u povinných osob v přepravních
prostorách lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho
aktuálních organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň
namátkově; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit využití služby,

o

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených
přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze
společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,

o

d) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:


i) aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních
prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších
vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné
školy nebo osoby je dozorující,



ii) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních
prostor lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v
prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,



iii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních
zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a
lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,
informačních center, sociálního zázemí apod.,



iv) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to
zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních
prostor lanových drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel
reproduktory,



v) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
vzduchem v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor
lanových drah a lyžařských vleků,

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
o

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové
využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat
rozestupy 1,5 metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o

osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je
dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad
nebo parků, do kterých je vstup regulován,

•

o

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do
dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle
bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní
výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,

o

c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat
podmínky podle bodu I/17, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,

12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č.
94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost
včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,
včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací
akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
o

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,

o

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči
nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní
číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

o

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na
zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění
podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní
výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v
neměnném kolektivu,

o

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u
osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením uvedené
aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle
bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li
akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění
podmínek stanovených v bodu I/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci
každých 7 dní,

o

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící
se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek
podle bodu I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se
vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v
případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat

jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále
bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa
konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel
zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se
osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu
rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,
•

•

13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání
koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále
jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s
výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
o

a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci,
návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na
akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se
dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je
dozorující osobynebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo
studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby
účastnící se těchto akcí,

o

b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
I/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu
splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto
akci,

o

c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo
sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č.
94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž
dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní,
kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze,
zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných
osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
o

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000
osob, není-li dále stanoveno jinak,

o

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20
osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu
I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění
podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje,


i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti
jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení
prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než
ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

•

•



ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že
organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby
případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících
se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a
tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,
není-li dále stanoveno jinak,



iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30
osob,

o

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,

o

d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními
svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované
sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní
utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního
utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode
dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o
nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání),
zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas
přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují,
s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní
výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto
aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,

o

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek,
že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy
minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky
stanovené v bodu I/17; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého
sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka
(jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci
uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro
výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
o

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,

o

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí
dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

16. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro
konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou
orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě
více než 20 osob:

•

o

a) zakazuje se účast účastníkovi, který

o

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,

o

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17
nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2,
které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,

o

b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene
a) bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a
účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník
splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen
takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,

17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních
prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to
vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

o

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se
osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit,
nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že
osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19
podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN); nebo

o

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba
stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo

o

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o očkování provedeném vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



o

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření ve znění
mimořádného opatření ze dne 10. listopadu 2021 s účinností ode dne 15. listopadu 2021:
•

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření
kapének (dále jen „respirátor“), a to:
o

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:


i) prodejna,



ii) provozovna služeb,



iii) zdravotnické zařízení,



iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,



v) mezinárodní letiště,



vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy
při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků
nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na
gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři pokud používají zdravotnickou
obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének,



vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo
kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a
planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská
výstava,



viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo
diskotéka,

o

b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5
metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

o

c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí
potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),

o

d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,

•

o

e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,

o

f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č.
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž
dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom
místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo
více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru,

o

s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné
prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka
podle bodu 2. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo
student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný
prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost
alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří konají praxi,
praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických
osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
o

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v
přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,

o

b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

o

c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity,
jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv,
hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5
metru,

o

d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy
speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak
usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků
nebo studentů,

o

e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti
onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů
o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,

o

f) pečující osoby v dětské skupině, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a
od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, při poskytování péče podle zákona č. 47/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

o

g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny
osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

o

h) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

o

i) děti a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při
poskytování služeb internátní formou,

o

j) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

o

k) děti a zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

o

l) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

o

m) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo
je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

o

n) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,

o

o) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a
domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,

o

p) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,

o

q) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné
činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné
osoby,

o

r) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné
činnosti v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými,
organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem
podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky, kterými
jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének,

o

s) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,

o

t) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

o

u) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,

o

v) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,

o

w) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,

o

x) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

o

y) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

o

z) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a
osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
další osoby tomuto prohlášení přítomné,

o

aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při
fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením,

o

bb) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních
sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními
organizacemi,

o

cc) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů,
bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun,
wellness zařízení a solných jeskyní,

o

dd) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě
poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo
poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské
a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž
je porušována integrita kůže,

o

ee) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě
výkonu vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,

o

ff) osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce
pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech
konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě
současně jiná hromadná akce,

o

gg) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného
systému, pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1,

o

hh) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor
nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný
prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že
dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

•

3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod do
odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v
dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době
výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými
osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

•

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 1. listopadu 2021
od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle
bodu 2 písm. hh) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích
cest podle tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o
této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické
dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích
souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle tohoto opatření.

Opatření při vstupu do České republiky
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně
před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
ochranné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání:
S účinností ode dne 27. října dne 2021 od 00:00 hod. se
•
•

I. nařizuje
A. Příjezdy ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy

o

•



a) před vstupem na území České republiky vyplnit Příjezdový formulář,



b) před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území České
republiky se podrobit RT-PCR nebo RAT testu,



c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění
Příjezdového formuláře nebo písemné prokázání, že se na danou osobu
vztahuje výjimka podle tohoto ochranného opatření;

o

definice Příjezdového formuláře je uvedena v bodě III.2 a náležitostí testu v bodě
III.3;

o

2. že povinnosti uvedené v bodě I.1 neplatí pro osoby uvedené v bodě I.5; výjimky z
dílčích povinností jsou stanoveny v bodě I.6 až I.10;

B. Příjezdy ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy
o

o
•

1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území
států, které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým nebo se středním rizikem
výskytu onemocnění COVID-19,

3. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území
států které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s vysokým nebo velmi vysokým
rizikem výskytu onemocnění COVID-19,


a) před vstupem na území České republiky vyplnit Příjezdový formulář,



b) před vstupem na území České republiky disponovat výsledkem RT-PCR
testu;



c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění
Příjezdového formuláře, výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka
podle tohoto ochranného opatření,



d) podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území
České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně
nerozhodl jinak,



e) vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit respirátor nebo
obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby
negativního výsledku RT-PCR testu podle písmene c);



definice Příjezdového formuláře je uvedena v bodě III.2 a náležitostí testu v
bodě III.3;

4. že povinnosti uvedené v bodě I.3 neplatí pro osoby uvedené v bodě I.5; výjimky z
dílčích povinností jsou stanoveny v bodě I.6 až I.10;

C. Výjimky z protiepidemických opatření
o

C. a) Výjimky ze všech protiepidemických opatření podle tohoto ochranného
opatření


5. že povinnosti vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření podle
tohoto ochranného opatření, které se vztahují k příjezdům ze zemí s nízkým,
středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
neplatí pro


a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,



b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky,
které

o

o

i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou,

o

ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu
nepřesahující 12 hodin; v případě cest ze třetích zemí s velmi
vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle
tohoto bodu cestovat pouze z důvodu nezbytné cesty podle
bodu III.10 písm. a) až f),

o

iii) cestují pozemní cestou přímo do nebo přímo ze sousedních
zemí na dobu nepřesahující 24 hodin;



c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně
soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných
Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z
České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních
organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí cestující do
nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na
nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,



d) nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického
spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem
vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to
lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě
Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje
lékaře a jeho telefonické spojení,



e) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu
práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně
překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního
státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva
péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy
manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě
zaměstnán nebo tam studuje,



f) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní
činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,



g) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného
záchranného systému,



h) děti do dovršení věku 12 let;

C. b) Výjimky z některých protiepidemických opatření podle tohoto ochranného
opatření


6. že pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování,
očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování a osoby,
které prodělaly onemocnění COVID-19, platí pouze povinnost před vstupem
na území České republiky vyplnit Příjezdový formulář a na vyžádání při
hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře
předložit; kdo je považován za osobu podle tohoto bodu, je uvedeno v bodě
III. tohoto ochranného opatření;



7. že povinnost disponovat před cestou výsledkem RT-PCR testu se
nevztahuje na držitele diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních
věcí o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
mimo území České republiky;



•

•

8. že v případě příjezdu jinak než hromadným dopravním prostředkem lze
před vstupem na území České republiky namísto výsledkem RT-PCR testu
disponovat pouze výsledkem RAT testu, jde-li o


a) občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s
vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky,



b) občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu
na území České republiky,



c) cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
vydaném Českou republikou;



9. že v případě cest hromadným dopravním prostředkem přímo do nebo
přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin platí pouze
povinnost disponovat před cestou výsledkem testu, kterým může být i
výsledek RAT testu;



10. že na pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v
zájmu České republiky, se nevztahuje povinnost podrobit se testu na území
České republiky; vždy při opuštění místa ubytování jsou však povinni nosit
respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky;

D. Příjezd covid pozitivních osob
o

11. že osobám s onemocněním COVID-19, s výjimkou osob uvedených v bodě I.12,
je vstup na území České republiky zakázán;

o

12. občanům České republiky a jejich spolucestujícím rodinným příslušníkům s
vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občanům
Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České
republiky a cizincům s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
vydaném Českou republikou, u kterých test prokázal přítomnost viru SARS-CoV-2
méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území České republiky,


a) přepravovat se na a poté v rámci území České republiky individuální
dopravou, je-li to možné,



b) v případě přepravy veřejnou dopravou informovat o možném přetrvávajícím
onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce,



c) bez ohledu na způsob přepravy bezprostředně po vstupu na území České
republiky informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici



d) vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování v souladu s nařízenou
izolací nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2,
KN 95), a to do doby ukončení nařízené izolace;

E. Další povinnosti osob a státních orgánů v souvislosti s prevencí zavlečení nebo
šíření onemocnění COVID-19
o

13. zastupitelským úřadům České republiky ve třetích zemích přijímat jen žádosti o
víza a přechodné a trvalé pobyty, jde-li o


a) všechny žádosti podané ve třetích zemích, které jsou na seznamu zemí
nebo teritorií s nízkým rizikem nákazy;



b) všechny žádosti o krátkodobá víza osob, které podle tohoto ochranného
opatření jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo

národního certifikátu o dokončeném očkování anebo osoby, které prodělaly
onemocnění COVID-19, a platnost certifikátu je delší než platnost
požadovaného krátkodobého víza; zastupitelský úřad může stanovit
přednostní termíny pro jejich podávání,

•



c) žádosti o dlouhodobé nebo trvalé pobyty; zastupitelský úřad může stanovit
přednostní termíny pro jejich podávání,



d) žádosti o dlouhodobá víza,



e) žádosti o krátkodobá víza


i) za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání,
bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo
sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání,
jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud
nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených
Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem
zdravotnictví,



ii) pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou
splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a
Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu
kritické infrastruktury,



iii) z důvodu podle bodu II.1 písm. d) až j), a dále, jde-li o nezletilé dítě,
které cestuje se zákonným zástupcem nebo jinou osobou, kteří jsou
držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo národního
certifikátu o dokončeném očkování, nebo osobou, která prodělala
onemocnění COVID-19, a platnost certifikátu je delší než platnost víza;

o

14. zastupitelským úřadům České republiky ve třetích zemích a Ministerstvu vnitra
přerušit všechna řízení o žádostech o víza a pobyty podaných na zastupitelských
úřadech České republiky ve třetích zemích pro státy, jejichž opatření prováděná z
důvodu pandemie onemocnění COVID-19 neumožňují provádění úkonů;

o

15. zastupitelským úřadům České republiky ve třetích zemích vyznačit do cestovního
dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu I.13 přijmout, nebo o
nichž není řízení přerušeno podle bodu I.14;

o

16. občanům třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území České republiky za účelem
zaměstnání, nejpozději před vyznačením dlouhodobého víza nebo víza za účelem
převzetí povolení k pobytu předložit aktuální potvrzení zaměstnavatele o tom, že
cizince zaměstná, uplynulo-li od podání žádosti o dlouhodobé vízum či dlouhodobý
pobyt více než 90 dní;

o

17.cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, strpět
provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění
COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při
provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo
v zařízení pro zajištění cizinců;

o

18. dopravcům provádějícím mezinárodní přepravu osob, kteří dopravují osoby do
České republiky, neumožnit přepravu cestujícím, kteří nejsou oprávněni vstoupit na
území České republiky podle tohoto ochranného opatření, nebo které nesplňují
povinnosti uvedené v bodě I.1 a I.3, nejde-li o osoby, na které dopadá výjimka podle
bodu I.2 nebo I.4 až I.9;

II. zakazuje
o

1. vstup na území České republiky pro všechny občany třetích zemí; to neplatí:

•



a) pro cizince, kteří doloží, že bezprostředně před vstupem na území České
republiky pobývali nejméně 14 dní v zemi s nízkým rizikem nákazy a
nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s jiným
než nízkým rizikem nákazy,



b) pro držitele platného dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému,
přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,



c) pro cizince, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum po 11. květnu 2020
Českou republikou nebo po 1. srpnu 2021 členským státem Evropské unie v
zastoupení České republiky podle dvoustranné dohody,



d) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s
bydlištěm na území České republiky,



e) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu
doložen odpovídajícím dokumentem,



f) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,



g) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně
soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do
České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací
registrované u Ministerstva zahraničních věcí,



h) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných
zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě
předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání,
přijímací zkouška ke studiu, nostrifikační zkouška, nezbytná péče o blízké
rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon
práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud
je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,



i) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské
unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České
republice má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na
soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na
území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva
zahraničních věcí,



j) pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování, pro
očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování a pro
osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, a doba pobytu nebude delší
než platnost certifikátu;



k) nezletilé dítě, cestuje-li se zákonným zástupcem nebo jinou osobou, která
je podle tohoto opatření očkovanou osobou s národním certifikátem o
provedeném očkování nebo s národním certifikátem o dokončeném očkování
nebo osobou, která prodělala onemocnění COVID-19;



za podmínky, že splňují podmínky vstupu podle tohoto ochranného opatření a
jsou jinak oprávněni vstoupit na území České republiky;

III. stanoví
o

1. že seznam zemí nebo teritorií s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým
rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií uvedených
v Doporučení Rady (EU) 2020/1475 ve znění jeho revizí, která tvoří:



a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový
počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel
za posledních 14 dnů na regionální úrovni,



b) „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených během posledního
týdne a



c) „míra testování“, tj. počet testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
na 100 000 obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí
činit alespoň 300 na 100 000 obyvatel; přičemž





i) na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 jsou vždy uvedeny členské státy Evropské
unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu
nižší než 50, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)
vykazují hodnotu nižší než 4 % nebo pro kritérium v bodě a) vykazují
hodnotu nižší než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)
vykazují hodnotu nižší než 1 % a dále vybrané třetí země nebo teritoria
podle Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912 ve znění jeho revizí;



ii) na seznamu zemí nebo teritorií se středním rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie,
popř. jejich části, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší
než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu
4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší
než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu
1 % nebo vyšší, anebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu v
rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)
vykazují hodnotu nižší než 4 %;



iii) na seznamu zemí nebo teritorií s vysokým rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie,
popř. jejich části, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu v
rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)
vykazují hodnotu 4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují
hodnotu vyšší než 200, avšak nižší než 500;



iv) na seznamu zemí nebo teritorií s velmi vysokým rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie,
popř. jejich části, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu 500
nebo vyšší; mezi tyto země se řadí i ty třetí země, které nejsou
uvedeny na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu
onemocnění COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty členské státy
Evropské unie, popř. jejich části, ve kterých převažuje komunitní šíření
nových variant viru SARS-CoV-2;

seznam zemí nebo teritorií je vydáván formou ochranného opatření;

o

2. že splnění povinnosti předložit vyplněný Příjezdový formulář se rozumí
předložení v takové podobě, která umožní jednoznačnou identifikaci držitele a
kontrolu vyplněných údajů; elektronický Příjezdový formulář je dostupný na
internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz; zpracovávanými osobními údaji
nad rámec § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo cestovního dokladu, státní
občanství, adresa elektronické pošty a telefonní číslo; vyplněním a odesláním
Příjezdového formuláře se krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště
nebo ohlašovaného pobytu vzdáleným přístupem oznamuje vstup na území České
republiky;

o

3. že testem na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2/testem se rozumí:



a) v případě antigenního testování písemné potvrzení vystavené osobou
oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, o negativním
výsledku rychlého antigenního testu (RAT), který není starší než 48 hodin od
data provedení antigenního testu,



b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení vystavené osobou
oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, o negativním
výsledku RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení RTPCR testu;



jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o
digitálním COVID certifikátu1 nebo na území třetí země, pro kterou byl přijat
prováděcí akt podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID
, výsledek se prokazuje pouze certifikátem o testu vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním COVID certifikátu ;

o

4. že očkovanou osobou s národním certifikátem o provedeném očkování se
rozumí osoba, která se prokáže platným národním certifikátem o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19 vydávaným podle nařízení Evropské unie o
digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od
dokončení očkovacího schématu, a která zároveň nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19;

o

5. že očkovanou osobou s národním certifikátem o dokončeném očkování se
rozumí osoba, která se prokáže platným národním certifikátem o dokončeném
očkování proti onemocnění COVID-19 podle bodu III.6 nebo III.7, za podmínky že
uplynulo 14 dní od dokončení očkovacího schématu, a která zároveň nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19, pokud byla osoba očkována:


a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti COVID-19, kterému
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle písmene a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; seznam přípravků
podle písmen a) a b) je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví;

o

6. že za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí
zemi, která není zemí vydávající certifikát podle bodu III.7, a jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení;

o

7. že za národní certifikát o dokončeném očkování se dále považuje certifikát o
dokončeném očkování vystavený očkované osobě podle bodu III. 5 oprávněnou
osobou působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID a jehož vzor je zveřejněn v
seznamu národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví,
nejde-li o certifikát vydávaný v doporučeném formátu ; seznam těchto zemí je
zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;

o

8. že za osobu, která prodělala onemocnění COVID-19, se považuje osoba, která
se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 vydaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu nebo oprávněným subjektem
působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt podle nařízení Evropské
unie o digitálním certifikátu EU COVID , a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR

testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však
více než 180 dní; je-li certifikát vydáván třetí zemí, jeho vzor musí být zveřejněn v
seznamu národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví,
nejde-li o certifikát vydávaný v doporučeném formátu ;
o

9. že za osobu, která prodělala onemocnění COVID-19 se dále považují držitelé
diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí, kterými mohou být
občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným
povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie
s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo cizinci
s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou
republikou, osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění
COVID-19 v zemi odjezdu před vstupem na území České republiky; diplomatická
nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RTPCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a nelze ji použít pro účely
žádostí podle bodu I.13 a vstupu podle bodu II.1;

o

10. že nezbytnou cestou se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné
minimum s výjimkou:


a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k
zajištění péče o děti,



b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,



c) akutních nebo jinak nezbytných cest k poskytovateli zdravotních služeb,



d) cest do zařízení sociálních služeb,



e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,



f) pohřbů;

o

11. že občanem třetí země je cizinec vyjma občana Evropské unie a cizince ve
smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

o

12. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto ochranného opatření
kromě členských států Evropské unie dále považují Andorrské knížectví, Islandská
republika, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví, Norské království,
Republika San Marino, Švýcarská konfederace a Vatikánský městský stát; všechny
ostatní země jsou zeměmi třetími;

o

13. že pro účely tohoto ochranného opatření se pojmem „písemné potvrzení“
rozumí jak forma listinná (originál nebo prostá kopie), tak elektronická, pokud je v
něm uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo číslo cestovního dokladu
konkrétního adresáta; písemné potvrzení v elektronické podobě není možné
předkládat ve formě SMS zprávy;

o

14. že držiteli diplomatické nóty o nemožnosti zajištění testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 v zemi odjezdu mohou být občané České republiky a
jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu
na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o
přechodném pobytu na území České republiky, cizinci s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou a pracovníky servisu
kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky;

o

15. že hromadným dopravním prostředkem je takový prostředek dopravy, ve
kterém se v daný moment přepravují osoby, které nejsou členy jedné domácnosti;

o

16. že je-li zastupitelský úřad České republiky akreditován pro více států, pak je
pro příjem a zpracování žádostí o víza a pobytová oprávnění pro jednotlivé státy

určující jejich aktuální zařazení na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým, středním,
vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Kontroly cestujících na letištích
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně
před zavlečením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
ochranné opatření, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2021:
•

I.
o

o

•

1. Všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice
(dále jen „provozovatel“) se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických
osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se
vstupem na území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva
zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky. Obsahem
kontroly je prověření, zda fyzická osoba disponuje doklady stanovenými ochranným
opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České
republiky; těmito doklady jsou:


a) doklad o vyplnění Příjezdového formuláře umožňující kontrolu
Příjezdového formuláře,



b) národní certifikát o provedeném očkování,



c) národní certifikát o dokončeném očkování,



d) certifikát o prodělaném onemocnění covid-19,



e) test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, nebo



f) doložení skutečnosti, že se na osobu vztahuje výjimka z povinnosti předložit
doklady uvedené v písmenech a) až e).

2. Provozovatel si může v případě potřeby za účelem zajištění provedení kontroly
podle bodu 1 vyžádat součinnost Policie České republiky nebo Celní správy; Policie
České republiky nebo Celní správa součinnost bezodkladně poskytne. Policie České
republiky a Celní správa jsou oprávněny v rámci provádění kontroly vyžadovat
předložení dokladů uvedených v bodě 1 a za účelem ověření splnění povinností
stanovenými opatřením na ochranu hranic využívat API rozhraní k přístupům do
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

II. Osobám vstupujícím nebo hodlajícím vstoupit na území České republiky se
nařizuje na žádost provozovatele, popřípadě Policie České republiky nebo Celní správy,
předložit doklady podle bodu I.1.

Opatření související s očkováním
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto ochranné opatření, které nabývá
platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání, ve znění mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví z 1. března 2021 s účinností ode dne 2. března 2021 a ve
znění mimořádného opatření ze dne 10. listopadu 2021 s účinností ode dne 15. listopadu 2021:
•

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým
pokynem pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo,
velkokapacitní očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel“), se s
účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv
příjmu a výdeji očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli
zdravotních služeb, Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím nastaveného systému
elektronického hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího
modulu „Logistika materiálu“ informace o počtu množství:

o

a) vydané očkovací látky,

o

b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli
zdravotních služeb,

o

c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa,
velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa.

•

III. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje
podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň jednou denně,
poskytovat Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms
App (https://cfa.uzis.cz) informace v rozsahu definovaném v aplikaci Covid Forms App a
jejího modulu „Očkovací místo“ a položky „Záznam – očkovací místo“.

•

IV. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje
neprodleně aktualizovat údaje definované v aplikaci Covid Form Apps (https://cfa.uzis.cz) a
jejího modulu „Očkovací místo“ a položky „Očkovací místa“.

•

V. Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické
lékařství, se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální
rezervační systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti
onemocnění COVID-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování.

•

VI. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje
postupovat při očkování proti onemocnění COVID-19 podle Očkovacího plánu vydaného
Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Plán očkování
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ve znění
mimořádného opatření ze dne 2. července 2021 s účinností ode dne 6. července 2021 ve znění
mimořádného opatření ze dne 10. listopadu s účinností ode dne 15. listopadu 2021 a ve znění
mimořádného opatření ze dne 15. listopadu 2021 s účinností ode dne 16. listopadu 2021, které
nabývá platnosti dnem vydání:
•

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek ve
vlastnictví České republiky obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19
registrovaný nebo povolený pro použití v České republice, (dále jen „poskytovatel“), se s
účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje provádět očkování osob, které:
o

1. jsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o

2. mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly
účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, nebo

o

3. nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
avšak zároveň jsou:


občanem/občankou České republiky, nebo



cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice pobyt nad 90
dnů ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pobytu cizinců“) a zároveň splňují jednu z následujících
podmínek:



mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České
republice;



jsou držitelem platného dlouhodobého víza,



jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k
trvalému pobytu na území České republiky;


o
•

jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném
pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;

a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva
zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“).

II. Poskytovateli se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje zajistit podání
léčivého přípravku podle čl. I
o

a) osobám podle bodu I.1 a I.2 bez úhrady ze strany této osoby a

o

b) osobám podle bodu I.3 s možnou úhradou za výkon očkování ze strany této
osoby.

•

III. Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 12. července 2021 zajistit
úhradu očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce léčivým přípravkem
obsahujícím očkovací látku proti onemocnění covid-19 pořízeným z prostředků státního
rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení
dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 jménem členských
států a souvisejících postupech očkovací látku proti onemocnění covid-19 v souladu s
Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na
existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato
osoba pojištěncem, a to ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům.

•

IV. Všem poskytovatelům se nařizuje s účinností ode dne 12. července 2021 bez
zbytečného odkladu hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování (včetně
kontaktních údajů očkovaného) do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu
Pacienti COVID-19, a to nejpozději do konce dne, v němž očkování provedli. Záznam se
provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických registrů EREG,
https://ereq.ksrzis.cz/.

•

V. Všem poskytovatelům, kteří provedli očkování první dávkou proti onemocnění covid 19
v případě dvoudávkového schématu očkování, se s účinností ode dne 12. července 2021
nařizuje předat informaci očkovanému o možnosti vyzvednutí elektronické verze certifikátu
o očkování na webovém portále https://ocko.uzis.cz. Všem poskytovatelům, kteří dokončili
očkování proti onemocnění covid 19 podle příslušného schématu očkování, se s účinností
ode dne 7. července 2021 nařizuje na základě žádosti očkovaného, aby bezprostředně po
dokončení očkování mu z prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN),
modulu Pacienti COVID-19, vytiskli certifikát o očkování.

•

VI. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 12. července
2021 nařizuje, aby, pokud vkládají do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)
informace o očkování žadatele v třetí zemi za účelem vystavení certifikátu o očkování, tak
učinili pouze tehdy, pokud:
o

1. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v
dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z
písemného potvrzení), a

o

2. se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19, která odpovídá
jedné z očkovacích látek proti onemocnění covid-19, jíž byla udělena registrace
podle nařízení (ES) č. 726/2004, a

o

3. žadatelem je:


občan České republiky,

o

•



občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu
cizinců, kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České
republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
vydaném Českou republikou,



rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k
přechodnému pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,



cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,



cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na
území České republiky vydaného Českou republikou,



cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle
zákona o azylu,



cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice
nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu,



akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé
služební osoby, nebo



úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí
České republiky.

Poskytovatel zdravotních služeb zapíše elektronicky údaje o očkování provedeném
ve třetí zemi do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti
COVID-19, včetně informace o tom, že se zápis provádí na základě certifikátu o
očkování z jiné země a uvedení názvu této země, a v případě žádosti dotčené osoby
jí z prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti
COVID-19, vytiskl certifikát o očkování.

VII. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 15. listopadu
2021 nařizuje, aby, pokud za účelem podání posilující nebo dodatečné dávky vkládají do
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování proti covid-19
provedeném mimo ČR, tak učinili pouze tehdy pokud:
o

1. žadatel předložil certifikát vydaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních
certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během
pandemie COVID-19; nebo

o

2. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v
dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal), a zároveň se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění
covid-19, která odpovídá jedné z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, jíž
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004.

Podávání posilovací dávky
Ministerstvo zdravotnictví podle § 11 písm. o) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o léčivech"), rozhodlo o tomto opatření, které nabývá účinnosti ode dne 18. 10. 2021 a pozbývá
účinnosti uplynutím 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření:
•

V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s probíhající celosvětovou pandemií covid19, způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zajištění vakcinace populace České

republiky Ministerstvo v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech dočasně povoluje použití
registrovaných léčivých přípravků

•

•

o

COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0,45ML, kód SÚKL: 0250256,
registrační číslo: EU/1 /20/1528/001, držitel rozhodnutí o registraci: BioNTech
Manufacturing GmbH, Mainz, Německo (dále také jen „léčivý přípravek
COMIRNATY"), a

o

SPIKEVAX 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML, kód SÚKL: 0250303, registrační číslo:
EU/1/20/1507/001, držitel rozhodnutí o registraci: MODERNA BIOTECH SPAIN,
S.L., Madrid, Španělsko (dále také jen „léčivý přípravek SPIKEVAX"),

o

(společně dále také jen „předmětné léčivé přípravky")

způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci, spočívajícím v podání
posilovači dávky předmětných léčivých přípravků pacientům, u kterých bylo dokončeno
základní očkovací schéma podle souhrnu údajů o přípravku
o

a) léčivého přípravku obsahujícího očkovací látkou proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci
humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje
Evropská agentura pro léčivé přípravky,

o

b) léčivého přípravku, který odpovídá léčivému přípravku podle písm. a), anebo

o

c) léčivého přípravku, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku výše
uvedeného, schváleného Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Posilovací dávka se podává nejdříve po uplynutí 6 měsíců od dokončení základního
očkovacího schématu

Podávání dodatečné dávky
Ministerstvo zdravotnictví podle § 11 písm. o) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o léčivech"), rozhodlo o tomto opatření, které nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední
desce ministerstva a pozbývá účinnosti uplynutím 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto opatření:
•

•

V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s probíhající celosvětovou pandemií covid19, způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zajištění vakcinace populace České
republiky Ministerstvo v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech dočasně povoluje použití
registrovaných léčivých přípravků
o

COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0.45ML, kód SÚKL: 0250256,
registrační číslo: EU/1/20/1528/001, držitel rozhodnutí o registraci: BioNTech
Manufacturing GmbH, Mainz, Německo (dále také jen „léčivý přípravek
COMIRNATY"), a

o

SPIKEVAX 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML, kód SÚKL: 0250303, registrační číslo:
EU/1/20/1507/001, držitel rozhodnutí o registraci: MODERNA BIOTECH SPAIN,
S.L., Madrid, Španělsko (dále také jen „léčivý přípravek SPIKEVAX"),

o

(společně dále také jen „předmětné léčivé přípravky")

způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci, spočívajícím v podání
dodatečné dávky předmětných léčivých přípravků pacientům, u kterých bylo dokončeno
základní očkovací schéma podle souhrnu údajů o přípravku
o

a) léčivého přípravku obsahujícího očkovací látkou proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci

humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje
Evropská agentura pro léčivé přípravky,

•

o

b) léčivého přípravku, který odpovídá léčivému přípravku podle písm. a), anebo

o

c) léčivého přípravku, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku výše
uvedeného, schváleného Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití

a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:
o

i. středně těžká a těžká imunosuprese,

o

ii. středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,

o

iii. pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo

o

iv. stav vyžadující imunosupresivní terapii,

•

a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně
odůvodněn vědeckými poznatky. Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě
doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

•

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4
týdnů od dokončení základního očkovacího schématu.

Opatření ve školství
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá
účinnosti dne 1. listopadu 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 2021 s
účinnotí ode dne 8. listopadu 2021 od 00:00 hod.:
•

I.
o

1. Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy
speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře
nebo denní formy vzdělávání střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní
družina nebo školní klub (dále také jen „školské zařízení“) osobní přítomnost na
vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud


a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. III vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou
osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a
prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo



b) doloží některou ze skutečností podle čl. II, nebo



c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově
školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné
dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá
ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem; děti a žáci do 15 let věku a žáci základní
školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole,
školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a
osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat
jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

•

o

2. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro
sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

o

3. Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat


a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
nebo



b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před
středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1
písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná
osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

o

4. Pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se
podmínka podle bodu 1 písm. b) považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné
prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve
škole. Čestné prohlášení není třeba, vykonává-li činnost školy a školského zařízení
jedna právnická osoba.

o

5. Pro děti a žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a
výjimky z ní, po dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb nepoužije.

II. Podle čl. I bodu 1 písm. b) může dítě nebo žák doložit, že
o

a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z
písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

o

c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami
rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.

•

III.
o

o

1. Preventivní testování se provádí


a) ve školách podle čl. XVI bodu 1 ve dnech 1. listopadu a 8. listopadu 2021,



b) ve školách podle čl. XVI bodu 2 ve dnech 8. listopadu a 15. listopadu
2021.“,

2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se
provede v den jeho příchodu.

•

IV. V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je
pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka
a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo
žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě
nebo žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže
samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních
osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný
zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

•

V. Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zašle příslušné
krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská
hygienická stanice“) jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli
pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a zároveň
bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve
škole v kontaktu 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu s jiným
dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

•

VI. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku
preventivního testu podle čl. I bodu 1 písm. a), povinen rozhodnout o provedení
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření. V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření pozitivní, poskytovatel
zdravotních služeb nařídí dítěti nebo žákovi izolaci.

•

VII. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. I
bodu 1 písm. a) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2.

•

VIII. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje vydat potvrzení podle čl. I
bodu 3 písm. b) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest
podle čl. I bodu 1 písm. c) brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o
této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické
dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích
souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle čl. I bodu 1
písm. c).

•

IX.
o

1. Děti nebo žáci podle čI. I bodu 1 písm. c) při vzdělávání nebo poskytování
školských služeb


a) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech
se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,



b) nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,

•



c) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze
pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1
písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní
hygienické zařízení,



d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u
stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest podle čl.
I bodu 1 písm. c) a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,



e) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm.
c) při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo
jiné obdobné akci pořádané školou.

o

2. Škola a školské zařízení zajistí dodržování tohoto článku.

o

1. Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro
pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud
má provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb
uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu
(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19). Čl. I
až VI, IX a XI se použijí obdobně, není-li dále uvedeno jinak s tím, že tento
neinvazivní preventivní RT-PCR lze nahradit doložením výsledku rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného
poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 24 hodin; náhradu
preventivního RT-PCR testu lze připustit pouze v případě, že výsledky rychlých
antigenních testů (RAT) budou doloženy v termínech podle čl. III.

o

2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který byl informován o pozitivním
výsledku preventivního RT-PCR testu, nařídí dítěti nebo žákovi izolaci.

X.

•

XI. Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí
agregované údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka podle čl. I bodu 1 písm. a)
do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu,
celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s
negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.

•

XII. Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření
informuje všechny dotčené děti a žáky a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o
způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.

•

XIII. Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používaly
osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem.

•

XIV.
o

1. Zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením podle čl. I nebo školní
jídelnou nebo školní jídelnou – výdejnou, umožní svým zaměstnancům osobní
přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec v
termínu podle čl. III doloží jednu ze skutečností podle čl. II nebo na místě podstoupí
rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní;
obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní
test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle
před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek

potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. V případě pozitivního výsledku testu
podstoupeného na místě se použijí čl. IV až VII obdobně.
o

•

•

•

2. Pokud zaměstnanec nesplní některou z podmínek pro přítomnost na pracovišti
podle bodu 1, platí pro zaměstnance při výkonu činnosti čl. I bod 1 písm. c) s
výjimkou pravidla, že ochranný prostředek nemusí nosit při dodržení rozestupu
alespoň 1,5 m od ostatních, čl. I bod 3 a 5 a čl. IX obdobně. Ve výjimečných
případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování
školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby
pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků.
V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický
pracovník, který nesplnil podmínky podle bodu 1, udržovat od ostatních vzdálenost
alespoň 1,5 metru.

XV.
o

1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích
zařízeních vysokých škol pouze za podmínek, že se ubytovaní studenti prokáží
jednou ze skutečností podle čl. II nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní
test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro
sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné
platí, pokud student na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru
zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami
a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb.

o

2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením
ubytování a ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle
bodu 1 kontrolovat. Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není
umožněn vstup do ubytovacího zařízení vysoké školy.

o

3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s
výjimkou skutečností podle čl. II bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze
jednou před zahájením ubytování.

XVI. Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení zapsaná do
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol
zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při
zdravotnickém zařízení, podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, které mají místo poskytování vzdělávání nebo školských služeb:
o

1. v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brnovenkov, Přerov, Opava a Karviná,

o

2. v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ,
Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny,
Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín.

XVII. Povinnosti vyplývající z tohoto mimořádného opatření platí
o

1. v případě škol a školských zařízení podle čl. XVI bodu 1, do 14. listopadu 2021,

o

2. v případě škol a školských zařízení podle čl. XVI bodu 2, do 21. listopadu 2021,

o

s výjimkou povinností plynoucích z čl. IV až VII, které platí do doby uplynutí důsledků
pozitivního testu dítěte, žáka nebo pedagogického pracovníka. Povinnosti podle čl.
XV platí do 31. prosince 2021.“.

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27.
října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1.
listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, a to tak, že
•

v čl. III bod 1 zní:
o

„1. Preventivní testování se ve školách provádí ve dnech 22. listopadu a 29.
listopadu 2021.“,

•

čl. XV bodu 1 se slova „nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou
osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud student na místě prokáže, že
podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní
výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb“ zrušují.

•

čl. XVI a XVII znějí:
o

„XVI. Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení
zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem
spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a základních škol při zdravotnickém zařízení, podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

o

XVII. Povinnosti vyplývající z tohoto mimořádného opatření platí do 5. prosince
2021 s výjimkou povinností plynoucích z čl. IV až VII, které platí do doby uplynutí
důsledků pozitivního testu dítěte, žáka nebo pedagogického pracovníka. Povinnosti
podle čl. XV platí do 31. prosince 2021.“.

Dne 19. listopadu vláda schválila pokračování screeningového testování ve školách.
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem k covid-19 –
provoz a testování

Opatření v oblasti sociálních služeb a péče
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti
dnem jeho vydání.
S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
•

1. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného
ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová
maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, nejde-li o
osoby, na něž se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
nevztahuje podle mimořádného opatření o ochraně dýchacích cest,

•

2. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného
poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků onemocnění
COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu
na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu u zájemce, klienta či blízké osoby, a to
neprodleně po zjištění.

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před
dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. do 21. listopadu 23:59 se:
•

•

1. omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba
navštěvující pacienta prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje následující
podmínky:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

o

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s
negativním výsledkem;

o

osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let
věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,

2. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
o

porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,

•

o

bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

o

třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle
bodu 1,

3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy
uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele
prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

o

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s
negativním výsledkem;

o

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let
věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě
návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu
připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření
poskytovatele.

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče od 22. listopadu
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před

dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
•

•

•

1. omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů ve
zdravotnických zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba
navštěvující pacienta nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou
dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje
následující podmínky:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem,
s negativním výsledkem, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

o

nestanoví-li poskytovatel zdravotních služeb v případech zřetele hodných
organizačním opatřením jinak; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z
uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových
opatření poskytovatele,

2. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
o

porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,

o

bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

o

třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle
bodu 1,

3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy
uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele

nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let
věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem,
s negativním výsledkem, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

o

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

o

nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných
organizačním opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z
uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových
opatření poskytovatele.

Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 5. října 00.00 hod. toto
mimořádné opatření:
•

1. Všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,
chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího
odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb
poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále
jen „poskytovatel sociálních služeb")
o

a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník"),

o

b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pracovník
sociálních služeb"),

•

se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického
šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno
onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly
svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb.

•

2. Všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje

•

•

o

a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb,
který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem poskytuje zdravotní
služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt,
ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je
výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních
služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto
poskytovatelem,

o

b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních
služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních
nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické
příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví,

o

c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních
služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19,
je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb tímto
poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s
pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb neprodleně informuje o této
skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se
nařizuje
o

a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b),
karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a
karanténě11),

o

b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c),
karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto
karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo
pracovníka sociálních služeb podle bodu 4,

o

c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb
bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a
následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena
poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit
karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka
nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4.

4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických
příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným
zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro zajištění
poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla
o

pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu
nejméně 10 dnů,

•

o

pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,

o

pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních

o

služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby,

o

pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními
pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává
základní činnosti při poskytování sociálních služeb, pracovník omezí pohyb v
zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru,

o

pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické
příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění
COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost
zaměstnavateli,

o

pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na
SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového
kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v případě negativního
výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci bez výše
uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, v případě pozitivního výsledku
RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě.

5. V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v
pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami
poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená
pravidla obdobně.

Mimořádné opatření k hlášení poskytovatelů sociálních služeb do ISIN
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů nařizuje toto mimořádné opatření:
1. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se
nařizuje, aby si bezodkladně, nejpozději do 2. října 2020, za účelem splnění ohlašovací
povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. vyžádali přístup do Informačního systému
infekčních nemocí (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden
podle zákona č. 258/2000 Sb., na adrese:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISIN_SOC a to bez ohledu,
zda je u nich aktuálně uživatel sociálních služeb nebo zaměstnanec s prokázanou nákazou
koronavirem SARS-CoV-2.
2. Ministerstvo zdravotnictví jakožto správce Informačního systému infekčních nemocí (ISIN),
bezodkladně podané žádosti posoudí a schválí či zamítne.
3. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se s
účinností ode dne 1. října 2020 od 0:00 hod. nařizuje, aby ode dne 1. října 2020 nebo
nejpozději ode dne následujícího po získání přístupu do Informačního systému infekčních
nemocí (ISIN) podle bodu 1 za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona č.
258/2000 Sb.: Po dobu hospitalizace uživatele sociální služby u poskytovatele zdravotních
služeb provádí záznam o hlášení pozitivního pacienta v ISIN poskytovatel zdravotních
služeb, u kterého je uživatel sociální služby hospitalizován.
o

každý den do 10:00 hod. zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN), v modulu ISIN - Sociální služby-COVID-19, uživatele sociálních služeb a
své zaměstnance, včetně rodných čísel, v karanténě a izolaci z důvodu
prokázané nákazy koronavirem SARS-CoV-2,

o

do dvou hodin od zjištění, že se uživatel a zaměstnanec sociálních služeb
nakazil koronavirem SARS-CoV-2, zaznamenali tento pozitivní nález a odeslali

úplné hlášení „Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,
o

každý den do 10:00 hod. v případě, že byla prokázána nákaza koronavirem
SARS-CoV-2 u svého zaměstnance a uživatele sociálních služeb, který byl v
péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení
„Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,

o

stejným způsobem a stejnou cestou jako v předchozím bodě do dvou hodin
oznámili, že zdravotní stav uživatele sociální služby, u kterého byla prokázána
nákaza koronavirem SARS-CoV-2, kterého již měli v péči, se změnil na těžký stav,
nebo nově vyžaduje převoz do zdravotnického zařízení.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k
pracovněprávním vztahům.
Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb.

Testování
Testování klientů zdravotních pojišťoven
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření s účinností
ode dne 1. listopadu od 00.00 hod. do 21. listopdu do 23.59:
•

I.
o

o

•

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RAT antigenních
testů (dále jen „antigenní odběrové centrum“), se s účinností ode dne 1. listopadu
2021 od 00:00 hod. nařizuje:


a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím RAT antigenních testů u osob uvedených v čl. III, které jsou
účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, (dále jen
„testovaná osoba“), pokud požádají o provedení antigenního testu a prokážou
se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to nejvýše jedenkrát za
7 dnů;



b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT PCR testované osobě, která byla pozitivně testována RAT
antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této
testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez
prodlení; antigenní odběrové centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje testovanou osobu o nařízení
konfirmačního testu.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějící vyšetření na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT PCR testu, se s účinností ode
dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl.
III, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud
požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.

II. Všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem

a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě se s
účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizuje prostřednictvím zaměstnance,
který je zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních
služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo
jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení
antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb:

•

o

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím RAT antigenních testů u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny
veřejného zdravotního pojištění v České republice, (dále jen „testovaná osoba“), jdeli o zaměstnance těchto poskytovatelů nebo uživatele sociálních služeb, a dále,
jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy uživatelů sociálních
služeb a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo
osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, pokud o
provedení antigenního testu uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem
pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů;

o

b) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku RAT antigenního testu na
přítomnost antigenu SARS-CoV-2 u testované osoby registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost, nebo krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou
stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) podle místní
příslušnosti u osob, které nemají registrujícího lékaře; tento poskytovatel zdravotních
služeb nebo krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení konfirmačního testu na
stanovení přítomnosti viru SARS CoV 2 metodou RT PCR testované osobě, která
byla pozitivně testována RAT antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, testovanou osobu informuje o nařízení konfirmačního testu a zajistí vyplnění
elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě
nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení.

III. Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I nebo II na jejich žádost, jsou:
o

a) osoby do dovršení 18 let věku,

o

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro
kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo
sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující
výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů
očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

o

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací
látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb,
který provádí vyšetření, prokázat.

•

IV. Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány RAT
antigenním testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje s účinností ode dne 1.
listopadu 2021 od 00:00 hod. bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky
oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo poskytovateli
zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit žádnému z
poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské
hygienické stanici.

•

V. Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím RAT
antigenních testů nebo na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR podle
čl. I nebo čl. II, se nařizuje s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. bez

zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku RAT antigenního
testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I
bodu 2 písm. b), a RT-PCR testu podle čl. I bodu 2 u testované osoby podle čl. I do
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).
•

VI. Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření
považuje za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona.

Testování klientů zdravotních pojišťoven od 22. listopadu
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření s účinností ode dne
22. listopadu od 00.00 hod.:
•

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu, se s účinností ode dne 22. listopadu
2021 od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl. II, které jsou účastny veřejného
zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu
a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to v případě osob
uvedených v čl. II písm. a) až c) nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci a v případě
osob uvedených v čl. II písm. d) nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.

•

II. Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I na jejich žádost, jsou:
o

a) osoby do dovršení 18 let věku,

o

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro
kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který
provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

o

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud

o

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření
neuplynula doba 14 dnů, nebo

o

ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o
provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky
očkovací látky podle SPC, nebo

o

iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů;

o

tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí
vyšetření, prokázat,

o

d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno

•

o

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

o

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

III. Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se toto opatření považuje
za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona.

Testování zaměstnanců a OSVČ
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před
dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření s účinností dne 22. listopadu 2021:
•

•

I.
o

1. Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné
testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti
prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování
(použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního
testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí
jedenkrát za týden.

o

2. Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené
frekvenci, není-li v čl. IV stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se
vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami,
s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu
testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se
provede v den jeho příchodu na pracoviště.

o

3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se
zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle
bodu 2, se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na
pracovišti, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se
odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit
ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit
organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními
osobami na nezbytnou míru.

o

4. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit poprvé plnění povinností podle tohoto článku
nejpozději do 29. listopadu 2021.

II. V tomto mimořádném opatření se rozumí
o

a) zaměstnavatelem také


i) zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační
složka státu a územní samosprávný celek,

o

•

•



ii) služební úřad v případě státních zaměstnanců,



iii) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a



iv) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní
stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání,

b) zaměstnancem také


i) státní zaměstnanec,



ii) příslušník bezpečnostního sboru,



iii) voják z povolání,



iv) soudce,



v) státní zástupce,



vi) dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce,



vii) osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi a



viii) dobrovolník,

o

c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních
úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).

o

1. Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou
výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podstoupit s frekvencí
jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), není-li v čl. IV
stanoveno jinak.

o

2. Osoby uvedené v bodu 1 splní poprvé povinnost podle bodu 1 nejpozději do
29. listopadu 2021.

o

3. Osoby samostatně výdělečně činné, které se na svých pracovištích nebo v místě
výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné
domácnosti, nejsou povinny podstoupit testování podle bodu 1.

o

1. Povinnost podle čl. I a III se nevztahuje na osoby, které

III.

IV.

o



a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od
dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,



b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich
doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,



c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,



d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník,
s negativním výsledkem.

2. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli skutečnosti podle bodu 1 prokázat, a to


a) skutečnost podle bodu 1 písm. a) národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň
v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je

zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit
dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno





i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19,
kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň
schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;

b) skutečnosti podle bodu 1 písm. b) až d) záznamem v Informačním systému
infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních
služeb.

o

V. Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování podle čl. I, a
osobám samostatně výdělečně činným, které se testují podle čl. III, se nařizuje vést
pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen
osob, které k danému datu podstoupily test.

o

VI.

o



1. Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test podle čl. I,
se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit
zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na
pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště a v případě, že
šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, uvědomit
bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb
zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže
uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen
kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán
ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího
postupu. Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I
do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII, po kterou
nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele
podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou
důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.



2. Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim
byl laickou osobou proveden test podle čl. III, se nařizuje v případě, že je
výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o
výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost.
Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele
zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví
příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

VII. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli
uvědoměni o pozitivním výsledku testu podle čl. VI, jsou povinni osobě uvedené v čl.
VI bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření
přítomnosti viru SARS-CoV-2. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v
modulu elektronické žádanky, je povinen poskytovatel zdravotních služeb nebo

orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po
samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO) této osoby.
o

VIII. Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. VII, je
povinna se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení.

o

IX. Je-li Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření, kterým se určeným
zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům nařizuje obdobná povinnost jako v čl. I,
avšak s jinými pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu
těchto povinností toto mimořádné opatření nevztahuje.

Identifikace testovaných zaměstnanců
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá
platnosti dnem jeho vydání:
o

Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen „VZP ČR“) a všem
zdravotním pojišťovnám podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „ostatní zdravotní pojišťovny“) se s účinností ode dne 23. dubna 2021 nařizuje
poskytnout bezodkladně Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen
„ÚZIS ČR“) jako zpracovateli Informačního systému infekčních nemocí podle § 79
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoliv k tomu budou ze strany
ÚZIS ČR vyzvány, ke každé osobě, jejíž identifikační údaje ÚZIS ČR poskytne VZP
ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám, informaci o plátci pojistného na veřejné
zdravotní pojištění za danou osobu v rozsahu identifikačního čísla osoby (ve formátu
csv, ve struktuře číslo pojištěnce, identifikační číslo osoby plátce pojistného). ÚZIS
ČR se s účinností ode dne 23. dubna 2021 nařizuje informaci o identifikačním čísle
osoby plátce získanou podle věty první zaznamenat do Informačního systému
infekčních nemocí.

Testování klientů lůžkových sociálních zařízení
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá
účinnosti dnem 1. září 2021, ve znění mimořádného opatření ze dne 10. září. 2021 s
účinností ode dne 13. září 2021:
o

I.


1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou
lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se
zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního
stacionáře a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací
služby v pobytové formě se nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto opatření a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní provést
preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) provedených
zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem
zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních
služeb, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči,
nebo uživatelů sociálních služeb.



2. Vyšetření se neprovádí u osoby, která


a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS CoV-2 před termínem pravidelného
preventivního vyšetření podle bodu 1 s negativním výsledkem, nebo



b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19,
kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č.
726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem
léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek
zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo



c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo



d) je v terminálním stadiu onemocnění.

o

II. Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených
v bodu I.1, nejde-li o osoby uvedené v bodu I.2, se nařizuje podrobit se vyšetření
podle bodu I.1.

o

III. Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje postupovat následovně.
V případě, že výsledek preventivního vyšetření rychlým antigenním testem (RAT)
provedeného podle bodu I je

o



a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické
příznaky onemocnění covid-19, je považována za osobu s probíhajícím
onemocněním covid 19, poskytovatel tuto osobu izoluje,



b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické
příznaky onemocnění covid-19, poskytovatel do doby zjištění výsledku
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR osobu izoluje.

IIIa. Toto opatření platí obdobně pro poskytovatele zdravotních služeb
poskytující následnou lůžkovou péči a jejich pacienty s tím, že se těmto
poskytovatelům nařizuje provést první preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)
nejpozději do dne 20. září 2021 a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Testování zaměstnanců lůžkových sociálních a zdravotnických zařízení
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva
před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2021, ve
znění mimořádného opatření ze dne 38. 8. 2021 s účinností ode dne 13. září 2021 a ve znění
mimořádného opatření ze dne 10. listopadu 2021 s účinností ode dne 15. listopadu
2021:
o

I.


1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou
lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení
domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo
domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům
sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení
se nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření a
následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím rychlých
antigenních testů (RAT) provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým
pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným
poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení
rychlých antigenních testů (RAT) smlouvu o poskytování zdravotních služeb,
u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty
nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření
považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě
jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků
a osob připravujících se u poskytovatele na výkon povolání. U zaměstnanců,
kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti,
se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu
činnosti.



2. Vyšetření podle bodu 1 se neprovádí u zaměstnance, který


a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného
preventivního vyšetření podle bodu 1 RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo



b) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje
musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19,
kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č.
726/2004, nebo





o

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem
léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek
zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS CoV 2 nebo RT PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

II. Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I.1, nejde-li o zaměstnance uvedené v
bodu I.2, se nařizuje podrobit se vyšetření podle bodu I.1 a dále v případě, že
výsledek preventivního vyšetření rychlým antigenním testem (RAT) provedeného
podle bodu I je


a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má
klinické příznaky onemocnění covid-19, je považován za osobu s probíhajícím
onemocněním covid 19, bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto
skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k
určení dalšího postupu,



b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá
klinické příznaky onemocnění covid-19, do doby zjištění výsledku
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost
zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k
určení dalšího postupu.

o

IIa Toto opatření platí obdobně pro poskytovatele zdravotních služeb
poskytující následnou lůžkovou péči a jejich zaměstnance s tím, že se těmto
osobám nařizuje provést první preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)
nejpozději do dne 20. září 2021 a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

o

IIb Toto opatření platí obdobně pro poskytovatele zdravotních služeb
poskytující jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní
lůžkovou péči standardní a jejich zaměstnance s tím, že se těmto
poskytovatelům nařizuje provést první preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)
nejpozději do dne 22. listopadu 2021 a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Opatření v oblasti zdravotnictví
Povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které
nabývá platnosti dnem jeho vydání:
o

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se
nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 informaci o každém výsledku POC
antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně
elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Povinnou
součástí hlášení informace o výsledku POC antigenního testu je informace o tom,
zda je pacient symptomatický nebo asymptomatický.

Provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se
omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních
služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení
sociálních služeb vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v
pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:


Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě
osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak,
že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky
jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě
jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u
pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů
hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu
a doprovod.



Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění
COVID-19, např. formou dotazníku.



Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci,
nelze připustit její přítomnost u pacienta.



Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v
terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.



Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení
(zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v
místnosti vyčleněné pro tento účel.



Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to
prostředkem s virucidním účinkem.

Pokud se používá termín „pacient“, myslí se tím také „uživatel sociálních služeb“.
S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou
zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo
jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného
orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních
služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené
pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat
omezení uvedená v bodu 1.
Triáž pacientů
Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se od 25. března nařizuje:
o

vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř
zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném
vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů
vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou
záchrannou službou,

o

zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího
poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s

podezřením na onemocnění či s prokázaným onemocněním covid-19, a dále
pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,
o

zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v
souladu s touto metodikou,

o

vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování
zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění covid-19 či s
prokázaným onemocněním covid-19,

o

zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence
stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování.

Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
o

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností ode dne 28.
října 2020 od 00:00 hod. nařizuje:


aby v co nejkratším čase, nejpozději do 23:59 hod. za uplynulý den vyplnili a
odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle
zákona č. 258/2000 Sb., a to o přijetí každého pacienta s onemocněním
COVID-19 do lůžkové péče daného poskytovatele,



aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že přijali
do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo
jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož
zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace
(ECMO),



aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že
zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v lůžkové
péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích
funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace
(ECMO).

Kapacity akutní péče
Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9.
dubna 2020 nařizuje:
• pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k
nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé
zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny:


a) v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst
propacienty s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+)
apropacienty bezonemocnění COVID (COVID negativní pacienti; C-), a to
vestruktuře:


lůžka s extrakorporální membránovou xygenací(ECMO),



lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologickoresuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé,



lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),-lůžka s
intermitentní náhradou funkce ledvin(IRRT),



•



lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologickoresuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé,



standardní lůžka s kyslíkem,

b) v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických
pracovníků, kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo
prokázání onemocnění covid-19.

aby tato hlášení zadávali prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní
péče“, které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/, zabezpečený přístup obdrží
od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze
Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 24. dubna
2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové
péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním
zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou
kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo
onemocnění covid-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního
města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a
zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
Chytrá karanténa
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §
69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
o

Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností
místně příslušných krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby s poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr
vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění covid-19 a mobilními
odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby a Armády České republiky,
všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací
Centrálnímu řídícímu týmu covid-19 v rozsahu čl. I mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3. dubna 2020 a
metodického opatření č. j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. dubna 2020.

o

Krajským hygienickým stanicím se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů
prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření
infekčního onemocnění covid-19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě
telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění covid-19 i osob bez těchto
příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou
diagnózu covid-19, kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude
probíhat i prostřednictvím studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS
včetně Tracking Call Center.

o

Krajským hygienickým stanicím se nařizuje odesílat osoby s příznaky
onemocnění covid-19 i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu
s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, na odběrná místa k
provedení odběru, výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné
odběrové kapacity, KHS může zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného
týmu v místě pobytu osoby.

o

Všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provést odběr
na základě vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím
laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2; KHS

ve spolupráci se ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do
laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění
kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými
vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami
integrovaného záchranného systému.
o

Odběrným místům se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně evidovat počet
provedených odběrů a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace
Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz).

o

Laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, evidovat aktuální počet
požadavků na vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2
prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19forms.army.cz). Laboratořím se dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem
podle věty první celkový počet všech vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový
počet všech pozitivních výsledků za předchozí den, počet vzorků indikovaných
k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních služeb, v rámci kterého laboratoř
poskytuje zdravotní služby.

o

Všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny
vyhodnotit na základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin; v případě
překročení kapacit se jim nařizuje informovat CŘT, který bude koordinovat
přerozdělení vzorků.

o

Krajským hygienickým stanicím a poskytovatelům zdravotnické záchranné služby se
nařizuje průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu
https://chk.nakit.cz/ s kapacitou odběrných míst a laboratoří.

o

Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na
přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o indikaci vyšetření předat místně
příslušné KHS v souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 1
odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb., registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost následně od KHS obdrží informaci o nejdostupnějším
odběrném místě.

Elektronické žádanky v prostředí NZIS
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinnosti dne 26. května 2020
toto mimořádné opatření:
•

Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají
o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2, se nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou
žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního
zdravotnického informačního systému a resortních registrů a která je dostupná na
adresách:


https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a



https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka



(dále jen „technické prostředí NZIS“), doplněných o specifické přístupové
odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního
systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty orgánů
ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb..

•

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za
účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby i
v případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž
elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS, doplněných o specifické
přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního
systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů
zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

•

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se nařizuje poskytnout na žádost
místně příslušnému krajskému úřadu specifické přístupové odkazy jednotlivých
poskytovatelů zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb na
území daného kraje, a to za účelem provozování regionálních řešení systémů
žádanek zajišťovaných pro poskytovatele zdravotních služeb v působnosti tohoto
místně příslušného krajského úřadu.

•

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem
vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby
prováděli odběr vzorku také na základě elektronické žádanky, která byla
poskytovatelem zdravotních služeb nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle
zákona č. 258/2000 Sb. žádajícím provedení vyšetření vyplněna a odeslána v
technickém prostředí NZIS, doplněných o specifické přístupové odkazy do
technického prostředí NZIS, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací
a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních
služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb neodkladně potvrdí provedený odběr vzorku v technickém
prostředí NZIS nebo prostřednictvím datového rozhraní zveřejněného na
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19;

•

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem
vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje při odběru
vzorku, jehož odběr a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické žádanky v
technickém prostředí NZIS, aby pro takový vzorek vyplnila a odeslala
elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS.

•

Všem osobám provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2 nebo jiné infekční nemoci (dále jen „laboratoř“) se nařizuje
při převzetí vzorku, jehož odběr a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické
žádanky v technickém prostředí NZIS, aby pro takový vzorek vyplnily a odeslaly
elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS.

•

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje, aby osoba, která vstoupí do
technického prostředí NZIS podle bodu 4 za účelem seznámení se s obsahem
elektronické žádanky, uvedla v přihlašovacím formuláři technického prostředí
NZIS svoji identifikaci (postačuje kód přidělený poskytovatelem zdravotních
služeb);

•

Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,
poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují
a odesílají elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření
na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby v žádance uvedli metodu
vyšetření (např. PCR nebo RAPID test).

•

Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,
poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují
a odesílají elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření
na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých byla předchozím
vyšetřením prokázána přítomnost tohoto koronaviru, se nařizuje v žádance o
vyšetření uvádět, že se jedná o indikaci „Kontrolního vyšetření“.

•

Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje neodkladně potvrdit přijetí
vzorku prostřednictvím API rozhraní zveřejněného na
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19. Součástí potvrzení musí být i číslo
žádanky získané z technického prostředí NZIS.

•

Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje, aby každý výsledek, ať už
pozitivní, negativní, neprůkazný nebo nevyhodnotitelný každého provedeného
vyšetření bezodkladně při jeho uvolnění z laboratoře zaznamenali v
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), který je veden podle zákona č.
258/2000 Sb. Záznam se provádí výhradně prostřednictvím modulu ISINLABORATOŘE-COVID-19 nebo prostřednictvím dle datového rozhraní
zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19. Součástí záznamu je i
číslo žádanky získané z technického prostředí NZIS.

Provádění diskriminačního RT-PCR vyšetření
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
o

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím laboratorní vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (dále jen „poskytovatel“) se s
účinností od 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizuje:


a) mít zajištěnu možnost provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření nebo
zajištěno provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvně u jiného
poskytovatele (dále jen „smluvní poskytovatel“), a to zacíleného minimálně na
mutaci L452R,



b) v případě, že biologický vzorek přijatý k laboratornímu vyšetření na
přítomnost viru II. SARS-CoV-2 je pozitivní (vykazuje pozitivitu v PCR testu při
cyklu menším než Ct 34), nejpozději do 72 hodin provést diskriminační RTPCR vyšetření nebo bezodkladně předat pozitivní biologický vzorek k
provedení diskriminačního RT-PCR vyšetření smluvnímu poskytovateli, který
vyšetření provede nejpozději do 72 hodin od obdržení biologického vzorku;
poskytovateli se nařizuje takto zajistit diskriminační RT-PCR vyšetření u
alespoň 30 % biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru SARS-CoV2.

o

II. Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotnímu ústavu se sídlem v
Ústí nad Labem se s účinností od 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. nařizuje na
žádost poskytovatele, který nemá možnost provádět diskriminační RT-PCR vyšetření
nebo nemá dosud uzavřen smluvní vztah podle bodu I písm. a), zajistit provedení
diskriminačního RT-PCR vyšetření biologických vzorků pozitivních na přítomnost viru
SARS-CoV-2, které mu tento poskytovatel předá, a to nejpozději do 72 hodin od
jejich obdržení.

o

III. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím diskriminačního RT-PCR,
se nařizuje s účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. hlásit
elektronicky informaci o každém výsledku diskriminačního RT-PCR vyšetření
provedeného podle čl. I nebo II do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), a
to nejpozději do 48 hodin od zjištění výsledku.

Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností ode dne 2. září 2020
00:00 toto mimořádné opatření.

o

1. Všem osobám, vykonávajícím zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že
zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno,
že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění
COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovaly svého
zaměstnavatele – poskytovatele zdravotních služeb.

o

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla:

o

o



a) v případě, že poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že zdravotnický
pracovník, který jako jeho zaměstnanec poskytuje zdravotní služby, měl
rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, tak
rozhodne, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nezbytný
pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem,



b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt,
není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto
poskytovatelem, nebo má zdravotnický pracovník klinické příznaky
onemocnění COVID-19, pak poskytovatel zdravotních služeb informuje o této
skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,



c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt,
je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto
poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický
pracovník postupují podle bodu 4. Poskytovatel zdravotních služeb informuje
o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy
se nařizuje


a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem
zdravotních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní
opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
stanovujícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci
a karanténě“),



b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem
zdravotních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní
opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní
opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka podle bodu 4,



c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi bylo nařízeno karanténní
opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem
zdravotních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní
opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka podle
bodu 4.

4. Všem zdravotnickým pracovníkům, u kterých bylo postupem podle bodu 2
písm. c) rozhodnuto, že jejich výkon práce je nezbytný pro zajištění poskytování
zdravotních služeb, se nařizuje dodržovat tato pravidla:



zdravotnický pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového
ventilu po dobu min. 10 dnů ode dne posledního kontaktu s RT-PCR pozitivní
osobou,



zdravotnický pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,



zdravotnický pracovník využívá na odpočinek a stravování v zdravotnickém
zařízení místnost bez přítomnosti jiné osoby,



zdravotnický pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval
kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby,



zdravotnický pracovník omezí pohyb ve zdravotnickém zařízení na nezbytně
nutnou míru,



zdravotnický pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením
na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu
klinických příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce
a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli,



zdravotnický pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření
metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za
4–5 dnů od rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového
kontaktu,



v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření zdravotnický
pracovník může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní
opatření se ukončí,



v případě pozitivního výsledku se postupuje podle opatření k izolaci a
karanténě; lékař poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost může po dobu nařízené
izolace za dodržení podmínek izolace poskytovat zdravotní služby pouze
distančním způsobem.

o

5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zajistit podmínky pro
zdravotnické pracovníky, kteří měli rizikový kontakt, a jsou považováni za osoby
nezbytné pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovatelem tak, aby tito
zdravotničtí pracovníci dodržovali pravidla uvedená v bodu 4.

o

6. V případě zdravotnických pracovníků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k
poskytovateli zdravotních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli zdravotních
služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.

Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.
o

S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře
zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového
koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o
výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k
vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo
elektronickou poštou (e-mail), pokud pacient pro tyto účely sdělil číslo na mobilní
telefon nebo adresu elektronické pošty. Pokud je pacient informován o tom, že
vyšetřením byla prokázána přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nebo, že je
výsledek vyšetření nejasný, musí mu být současně zasláno doporučení kontaktovat
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient
zaregistrován, a dále informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel
dalšímu šíření onemocnění, v případě prokázání přítomnosti nového koronaviru

SARS-CoV-2 pak dodržovat izolaci, a to např. odkazem na webovou stránku, která
tyto informace obsahuje.
Nařízení laboratořím v případě podezření na nebezpečnou mutaci
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá
platnosti dnem jeho vydání:
o

I. S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření se nařizuje všem subjektům provozujícím laboratoře
zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového
koronaviru SARS-CoV-2, které při provádění RT PCR testu na přítomnost nového
koronaviru SARS-CoV-2 zjistí podezření či potvrzení výskytu variant spojených s
těmito liniemi SARS-CoV-2: B.1.235 („jihoafrická“), P1 („brazilská“) a B.1.1.7
(„britská“), aby neprodleně tuto skutečnost zaznamenaly do ISIN a na výzvu Státního
zdravotního ústavu odeslaly vzorek ke konfirmačnímu vyšetření v Národní referenční
laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL SZU).

Využívání kapacit lůžkové péče
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
o

o

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen
„poskytovatel" se s účinností od 14. října 2020 nařizuje postupovat podle příkazu
místně příslušné krajské hygienické stanice, kterým podle § 82 odst. 2 písm. I)
zákona č. 258/2000 Sb. usměrňuje jejich činnost, a to pokud jde o:


a) vyčlenění a zajištění kapacit lůžkové péče,



b) příjem pacientů do zdravotnického zařízení poskytovatele,



c) přesun pacientů za účelem zajištění rovnoměrného zatížení zařízení
poskytovatelů



d) do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele: pacienta nelze přesunout
bez jeho souhlasu.

II. Příkaz podle bodu I obsahuje následující náležitosti


a) označení místně příslušné krajské hygienické stanice, která příkaz vydala,



b) označení poskytovatele, případně adresu jeho zdravotnického zařízení,
kterého se příkaz týká,



c) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození pacienta, pokud v
rámci příkazu je nařízen jeho


1. přesun do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele nebo k
jinému poskytovateli zdravotních služeb,



2. příjem do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb.

o

III. Příkaz podle bodu I se doručuje poskytovateli, vůči němuž je činěn, a to zpravidla
prostřednictvím datové schránky.

o

IV. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Distribuce a použití medicinálního kyslíku
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný pode § 11 písm. o) zákona č.
378ú2007 Sb.,o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve
znění pozdějších předpisů rozhodlo o opatření, které se týká medicinálního kyslíku.

Doporučení pro úřady
Vláda na jednání 19. listopadu 2021 uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních
orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády, postupovat podle Doporučení a
doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům a starostům
postupovat podle Doporučení.
Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19:
S ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19 za účelem
epidemiologické ochrany veřejnosti a zaměstnanců služebních úřadů a zachování řádného
plnění jejich úkolů vláda
1. Doporučuje přizpůsobit režim výkonu služby/práce aktuální epidemiologické
situaci při zachování řádného plnění úkolů služebního úřadu (dále jen „úřad“) tak, aby
byl omezen kontakt mezi zaměstnanci v rámci pracoviště zohledňující nejen
zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích
a používání kuchyňských a sociálních zařízení, a to za využití institutů
výkonu/částečného výkonu služby/práce z jiného místa (homeworking/částečný
homeworking) a alternativního rozvržení služební/pracovní doby při dodržení
stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců.
2. Dále doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci přijaly
tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci:
2.1. Vybavovat zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a
dezinfekčními prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících
dokumenty v listinné podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi,
pracoviště stojany pro dezinfekci rukou a provádět zvýšená hygienická
opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek
výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného
počítačového a kancelářského vybavení).
2.2. Preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich výlučně
elektronické vyřizování, a tím omezit osobní kontakt zaměstnanců s dalšími
osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména:
2.2.1. Preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční
(telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před
přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti
osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách.


Při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se
doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení
osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských
pracovištích vybavených objednávkovým systémem a
přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním
klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní
kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků
dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2
metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště
vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a
zaměstnanci.



Při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci
úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné
moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení
osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích
k tomu určených, na nichž jsou dodržována zvýšená hygienická
opatření, se současným doporučením co nejnižšího počtu

účastníků a co nejkratší doby jednání a přijetí takových opatření,
aby případná karanténa/izolace účastníků jednání následně
neohrozila plnění úkolů úřadu.
2.2.2. Preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před
listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání
dokumentů v listinné podobě.


Přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje
zejména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů
pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů. O způsobu
přijímání dokumentů doporučuje informovat vhodným způsobem
na úřední desce a na internetových stránkách úřadu a ve
vstupních prostorách pracovišť.

2.3. Zabránit shlukování osob a vytvořit podmínky pro dodržování odstupu
osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů.
3. Závěrem připomíná, pokud jde o dodržování případných zpřísněných
hygienických pravidel provozu, povinnost úřadů postupovat v souladu
s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví
v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Další opatření
Podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon
zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva
před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření se omezují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v
ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, a to
návštěvy:
o

obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,
ve znění pozdějších předpisů,

o

odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

o

chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu
zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

o

cizinců uskutečňované podle § 140 odst. 3 a § 144 zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

tak, že
•

osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem, s výjimkami z této povinnosti podle mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, a při dodržení dalších stanovených
režimových opatření,

•

návštěvu může vykonat pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19, a při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:


a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou
osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto
údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno


i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19,
kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo



ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň
schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo



b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u
ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo



c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem;

povinnost doložit splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b), nebo c) se nevztahuje na
děti do dovršení 12 let věku, osoby vykonávající návštěvu podle § 14 odst. 9 a 10 nebo
§ 28 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., § 10 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb. nebo § 144 odst.
3 zákona č. 326/1999 Sb. a návštěvu úřední osoby; osobám, které při vstupu neprokáží
splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), a osobám, které odmítnou nosit
ochranu dýchacích cest podle bodu 1, aniž by se na ně vztahovala výjimka podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, ředitel vazební
věznice, věznice, ústavu pro výkon zabezpečovací detence nebo ředitel Správy
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizačním opatřením návštěvu neumožní.
Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí
o

Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku
stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam
nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2;

o

to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

Nakládání s odpady
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které
nabývá platnosti dnem jeho vydání:
o

I. Všem provozovatelům spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících
infekční odpady ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení se s
účinností od 24. prosince 2020 do ukončení nouzového stavu nařizuje, při zachování
požadavků na bezpečné nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení

před jejich konečným odstraněním ve spalovnách nebezpečných odpadů,
soustřeďovat tyto odpady nejdéle po dobu:
o

72 hodin, nebo

o

60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě
do 8 °C.

Povinnost pro mobilní operátory
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které
nabývá účinnosti dnem 27. července 2021:
o

I. Subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České
republiky (dále jen „operátoři“) se nařizuje zasílat SMS zprávy obsahující informaci
o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář
na adrese https://plf.uzis.cz/ stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva
zdravotnictví o povinnostech při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla,
která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů a to včetně
zákazníků zahraničních operátorů.

o

II. Zpracování údaje o telefonním čísle podle bodu I. se operátorům nařizuje
provést výhradně za účelem zaslání SMS zprávy podle bodu I. a zakazuje se ho
předávat za jiným účelem. Operátoři jsou povinni uchovávat údaje o telefonním čísle
a době zaslání SMS podle bodu I. a to po dobu platnosti tohoto mimořádného
opatření a jsou povinni je následně bezodkladně vymazat.

Státní zdravotní ústav upozorňuje na nutnost dodržovat zpřísněné
hygienické postupy i při manipulaci s odpady.
o

domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit
odpad,

o

domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním musí odpad před
přidáním do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti, potenciálnímu šíření
nákazy kontaktem s odpadky,

o

speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek,

o

při manipulaci s odpadem by lidé měli dbát na zvýšenou hygienu rukou,

o

odvoz materiálu na sběrné dvory za současné situace není možný,

o

jak postupovat při likvidaci odpadů radí leták Ministerstva životního prostředí.

