USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. května 2021 č. 486
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
Vláda
vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
a služeb a poskytování služeb,
2. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2,
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 28. května 2021 č. 486

MIMOŘÁDNÉ OP ATŘENÍ
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
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (dále jen
„antigenní odběrové centrum“) se s účinností ode dne 1. června 2021 od 00:00 hod.
nařizuje:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného
zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální
epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“),
pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce
nebo náhradním dokladem, a to však 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 POC 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 provádějícím vyšetření na stanovení přítomnosti
viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu se s účinností ode dne 1. června 2021 nařizuje
provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR
testu u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice,
která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy,
pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo
náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.
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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. června 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:
a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje
za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), jde-li o zaměstnance těchto poskytovatelů
nebo jejich uživatele sociálních služeb, a dále, jestliže to personální možnosti poskytovatele
umožňují, návštěvy jejich 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;
b) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku POC antigenního testu na přítomnost
antigenu SARS-CoV-2 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 POC antigenním testem na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-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.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. II písm. b)
dozví, že testovaná osoba byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí následně
proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I bodu 1 písm. b) s pozitivním výsledkem nebo
byla pozitivně testována RT-PCR testem podle čl. I bodu 2, se nařizuje s účinností ode dne
1. června 2021 neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví.
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IV.
Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány POC antigenním
testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje s účinností ode dne 1. června 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 POC 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. června 2021 od 00:00 hod. bez zbytečného odkladu hlásit
elektronicky informaci o každém výsledku POC 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.
VIII.
Tímto mimořádným opatřením se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN.
IX.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
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Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 28. května 2021 č. 486

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a 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:
I.
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
1. stanovují podmínky pro činnost provozovny stravovacích služeb tak, že:
a) provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:
i)

ii)
iii)

iv)
v)

vi)

vii)

viii)

provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny
stravovacích služeb osobám bez ochranného prostředku 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 pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest,
zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, 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 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně
čekací zóny provozovny,
při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je
zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí
dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou
dezinfekci dotykových ploch,
umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou,
produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
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ix)
x)

provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním
vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu,
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,

b) zákazník je oprávněn vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny
stravovacích služeb, nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a je-li,
s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě schopen:
i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním
výsledkem,
2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to
tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové
kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než
1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v případě,
že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že
a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a
prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17
nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
použijí po celou dobu konání akce 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 pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek
dýchacích cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní produkce nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo
sportovní činnosti,
b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti
bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,
3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální
přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst
k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů,
zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že
a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a
prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a
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použijí po celou dobu konání akce 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 pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku,
a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi
jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
c) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s
obsluhou,
4. stanovují podmínky pro provoz nebo činnost, a to
a) 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 tak, že provozovatel neumožní přítomnost
více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní
aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že
splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a dále:
i)
v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2
metry,
ii)
provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
b) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), tak, že
i)
provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2
vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,
ii)
provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním
vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
iii)
provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
iv)
návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných
prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné
domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují
podmínky stanovené v bodu I/17;
v)
osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný
prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb,
šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích
cest (nos, ústa) použit 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 pro tento typ prostředku stanovenými
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití
ochranného prostředku dýchacích cest,
c)

provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že
i)
provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu
návštěvníků,
ii)
minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického
ochlazování a ledových studen,
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provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
iv)
provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
v)
návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze
společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují
podmínky stanovené v bodu I/17,
vi) osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní
nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal,
komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde
bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit 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 pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného
prostředku dýchacích cest,
iii)

d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní
plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy
alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí
i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;
skupinové prohlídky se omezují tak, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 a celkový počet osob ve skupině včetně průvodce
nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této
prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku
i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na skupinové prohlídce,
e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je
přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry,
nejde-li o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení
podle písmene e) obdobně,
f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je
přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry,
nejde-li o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení
podle písmene e) obdobně,
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g) 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, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, tak, že lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že
jde o
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech
za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19,
iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než
uvedených v bodu ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech
nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech, a osoby po celou dobu
používají 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 pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být
ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují
rozestupy nejméně 2 metry; subjekt provozující zařízení nebo organizující
poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby
poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní
číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník nesmí vykazovat
příznaky onemocnění covid-19 a před zahájením poskytování služeb s výjimkou
dítěte do 6 let věku:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 4) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,
5. stanovují podmínky pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a to
tak, že:
a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou a provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci dezinfekci
dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
b) poskytovatelé ubytovacích služeb umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných
plochy (především kliky, zábradlí, madla, vypínače) tak, aby byly k dispozici pro
zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
c) lze ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku
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prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle
před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii)
doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv)
podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně
splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem,
d) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i)
osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii)
osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České
republiky,
i)
osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,
i)
ii)

6. stanovují následující podmínky pro vstup zákazníků do hudebních, tanečních, herních a
podobných společenských klubů a diskoték a jejich provoz:
a) zákazník je oprávněn vstoupit do provozovny, nevykazuje-li klinické příznaky
onemocnění covid-19 a splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
b) zákazník je povinen mít nasazen 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 pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou
přítomnosti v prostorách provozovny,
c) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
d) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, 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 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
e) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro zákazníky,
f) provozovatel aktivně brání v prostorech provozovny shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
g) na vstupu do podniků a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro
zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém
zákazníkovi a dotykových ploch,
h) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových potravin a pokrmů k přímé konzumaci nebo jako bufet s obsluhou,
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provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním
vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
j) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
k) provozovatel zajistí informování osob o povinnostech v písmenu a) u vstupu a
v provozovně,
i)

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách
(prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba
na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) 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 osoby
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s
výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit
více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 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,
8. stanovují následující podmínky pro vstup osob do heren a kasin a jejich provoz:
a) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní
plochy, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují podmínky stanovené
v bodu I/17,
b) osoba je povinna mít nasazen 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 pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou
přítomnosti ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny,
c) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací
zóny provozovny,
d) na vstupu do provozovny a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro
zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém
zákazníkovi a dotykových ploch,
e) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s
obsluhou,
f) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s
nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
v provozovně,
g) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
h) provozovatel zajistí informování zákazníků o povinnostech v písm. a) u vstupu a v
provozovně.
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9. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000
m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů 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.),
e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
f) je zakázán provoz dětských koutků,
g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
10. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že
provozovatel musí dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 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 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
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 2 metry), přičemž zákazník, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
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,
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,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
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,
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11. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/10 další podmínky pro provoz holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných
regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována
integrita kůže, tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) zákazník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6
let věku při vstupu do provozovny:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky,
neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi
pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,
d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka
(jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o
čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval
služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne
poskytnutí služby,
12. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí
dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci dotykových ploch vozidla
po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,
13. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze
poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem České
republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo
průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území
České republiky vydaných Českou republikou, nevykazuje klinické příznaky onemocnění
covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku prokáže, že:
a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou
za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, nebo
b) byl očkován proti onemocnění covid-19; bod I/17 písm. c) platí obdobně, nebo
c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
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pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
14. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná
přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně
ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky
onemocnění covid-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat,
s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a po celou
dobu akce používají 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 pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného
prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;
uvedené podmínky se nevztahují na:
a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
d) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou
lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a mimo
vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že
na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30
osob; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže
evidenci osob účastnících se sportovní soutěže 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 uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní
soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat
klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku
před zahájením sportovní přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde
pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
e) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených
v bodě 4,
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f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení
podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány
rozestupy minimálně 2 metry a všechny přítomné osoby použijí 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 pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest;
ochranný prostředek dýchacích cest účastníci mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní činnosti (zpěv) a pouze po dobu této činnosti; subjekt organizující činnost
pěveckých sborů vede 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 uchovává
po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti; účastník nesmí vykazovat klinické
příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením
činnosti:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující činnost pěveckých sborů prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu
iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na této
činnosti,
15. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) 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,
c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí
dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry
a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
16. 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 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních
prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel
prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup
do vnitřních prostor,
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17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních
prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným
opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví
jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor
je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

II.
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze
dne 22. května, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření ze dne
25. května 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. května 2021
Č. j.: MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN

*MZDRX01G7K77*
MZDRX01G7K77

MIMOŘÁDNÉ

OP AT Ř E N Í

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.“) a § 2 odst. 1 zákona
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:
1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že:
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů
musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet
přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový
počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že
i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, a použijí
po celou dobu konání obřadu 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 pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti
bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené
sedadlo,
2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že
a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky
se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
1

b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že
a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 8, s výjimkou konzultace
nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,
b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích
institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro
vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo
individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které
se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky
v prezenční formě nevztahují,
4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše
v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob
ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech
při splnění podmínky podle bodu 8 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní
prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo
vzdělávání, a osoby po celou dobu používají 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 pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí
být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují
rozestupy nejméně 2 metry,
5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,
středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,ve
kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo
studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentův
místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,
a s výjimkou mateřských škol,
6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,
a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,
ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu a
c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní
přítomnost na vzdělávání,
d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá
alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob
ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků,
studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech,
jako jsou např. sprchy,
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7) konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup
minimálně 1,5 metru,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se
mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouzeza
účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na
nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,
8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci,
je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické
příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale
ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována
druhá dávka, nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami testna
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictvík použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské
zařízení účast na vzdělávání.
II.
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne19. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN ve znění
mimořádného opatření ze dne 21. května 2021 č.j. MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN
a mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN.

3

III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci charakterizovanou postupným poklesem
incidence onemocnění COVID-19 lze s účinností od 31. 5. 2021 přistoupit k další fázi postupného
obnovování prezenční výuky ve školách a školských zařízeních. Přestože je současný stav
a vývoj epidemiologické situace poměrně stabilizovaný, tak to nic nemění na tom, že i přes tento
dlouhodobější pozitivní trend zaznamenáváme i nadále stále vyšší počet hospitalizovaných
pacientů v nemocnicích, a je tak velice důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce
a pokračoval tak nadále současný trend poklesu i v následujícím období a nedošlo tak ke vzniku
významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále šířit. Obezřetnost při postupném
obnovování výuky je pak nutná především u těch činností, kde je vyšší pravděpodobnost
potencionálního přenosu nákazy, a to i s ohledem na pokračující šíření nových mutací viru. Proto
je nanejvýše nutné postupovat při obnovování prezenční výuky ve školách a školských
zařízeních postupně, s prioritou v těch oblastech, pro které je návrat k prezenční výuce
nejdůležitější.
Dostupná data potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. Vyšší
míra rizika potenciálního přenosu onemocnění ve školách a školských zařízeních vychází z toho,
že ve školách a školských zařízeních dochází k intenzivním a dlouhodobějším kontaktům mezi
jednotlivými dětmi/žáky/studenty a pedagogickými pracovníky a míra rizika přenosu je tak zde
objektivně vyšší než na jiných místech, což dokládají i statistky výskytu ohnisek onemocnění dle
typu zařízení, kde školy a školská zařízení včetně mateřských škol patří mezi nejčastější ohniska
nákazy.
Následující shrnutí uvádí hlavní výsledky hodnocení rizika šíření nákazy virem SARS-CoV-2
ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku.
Podle dat z ČR (ÚZIS)1:
 Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických
stanic evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím
k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy.
 Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno
5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy
a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech.
 Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.
Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212:
 od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence nemoci
COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;
 u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);
 u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;
 ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ
a u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda
k nákazám došlo ve školách nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny
k následnému nárůstu epidemie během října
Komprehenzivní analýza šíření onemocnění COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza
1

Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slid
e=id.p29.
2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf.
3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling
https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597
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se více šíří v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti
na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá
i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, a to i pro
ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení rizika je
prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím více
opatření, tím nižší riziko).
Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny epidemického výskytu nákazy virem
SARS-CoV-2 v roce 2020 uvádějí různé dopady uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje
Haug et al.4, podle kterých uzavření škol v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu
až o 60 %.
Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb
a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:
Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. Ačkoli
na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ jen na zhruba 42 %
infekcí ve škole. Potvrzuje se tím předpoklad, že menší děti mají méně intenzivních sociálních
kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky.
Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad šíření nemoci COVID-19
ve školách v USA6 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových opatření je riziko
zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými opatřeními je uváděno
omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, ochrana dýchacích cest učitelů
i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven.
Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k nejvyššímu přenosu
infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření ve třídě
a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi z různých tříd.
Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany
dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek,
a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských
zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Přestože aktuální epidemiologická situace vykazuje zlepšení, které umožňuje již významné
obnovení prezenčního vzdělávání ve školách a školských zařízeních, existují ve školství
segmenty, ve kterých je nezbytné prezenční vzdělávání nadále omezit, a to s ohledem na nutnost
zachování principu postupného obnovování výuky. Pravidelné vyhodnocování dopadů
rozvolňování umožňuje zabránit vzniku nových ohnisek nákazy, respektive zajišťuje jejich včasné
podchycení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění v daném
kolektivu a následně v celé populaci, a současně se tak zabránilo zhoršení epidemiologické
situace.
Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je možné zrušit zákaz vstupu třetích osob
(tj. osob, které nejsou žáky, studenty ani zaměstnanci škol a školských zařízení) do škol
a školských zařízení. Nadále je však doporučeno, aby do školy a školského zařízení vstupovaly
třetí osoby pouze v nezbytně nutných případech.
V návaznosti na mimořádné opatření, které povoluje školy v přírodě od 31. 5. 2021, došlo
ke zrušení zákazu škol v přírodě.
K bodu I./1 – omezení vysokých škol
Výjimka podle písm. a) umožňuje konání kurzů celoživotního vzdělávání za stejných podmínek,
za nichž se konají vzdělávací akce podle jiného mimořádného opatření. Vzhledem k tomu,
že kurzy celoživotního vzdělávání mají obdobný charakter jako obecně vzdělávací akce,
narovnávají se podmínky konání kurzů celoživotního vzdělávání s jinými podobnými akcemi.
Výjimka podle písm. b) se vztahuje na konání zkoušek na vysoké škole bez omezení počtu
4
5

Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.

BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.
6
Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.
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přítomných osob, avšak s podmínkou, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup
minimálně 1,5 metru. Na vysoké škole není možné některé zkoušky konat pouze distanční
formou, z toho důvodu je umožněno konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen
průchod studiem. Zároveň je stanoven minimální rozestup mezi osobami na jednotlivé zkoušce,
čímž se nad rámec opatření jako je testování a ochrana dýchacích cest omezuje riziko
přenosu koronaviru.
Výjimka podle písm. c) umožňuje konat akademické obřady. Vzhledem k tomu, že je již obecně
umožněno konat vzdělávací akce a kongresy, je možné za stejných podmínek konat také
akademické obřady, jelikož svým charakterem se neliší od kongresů a vzdělávacích akcí; není
proto důvod, proč by měly být akademické obřady znevýhodněny.
K bodu I./2 – omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
Výjimky pod písm. a) a b) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto zkoušek
může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí zejména pro
závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria.
K bodu I./3 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání
Výjimka podle písm. a) umožňuje konat prezenční výuku na základních uměleckých školách
v plném rozsahu. V případě, že bude výuka probíhat ve skupině maximálně 10 žáků, není
nezbytné, aby tito žáci splnili podmínky podrobení se testování nebo dokládání jiné obdobné
skutečnosti. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků
uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování. V případě,
že bude skupina přesahovat 10 žáků, je pro bezpečné uvolňování opatření nezbytné, aby žák
splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní
výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.
Výjimka podle písm. b) umožňuje konat vzdělávání na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky a na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích za podmínek,
které stanovuje mimořádné opatření týkající se obecně vzdělávacích akcí a zkoušek. Pravidla se
staví naroveň obecným pravidlům pro konání vzdělávacích akcí či zkoušek. V rámci prevence
přenosu viru je také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest.
Daná pravidla se nepoužijí v případě individuálních konzultací nebo individuální prezenční výuky,
kde je riziko většího přenosu viru minimální.
K bodu I./4 - omezení provozu středisek volného času
Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách o maximálně
10 osobách jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace
umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez
podmínky povinného testování.
Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnitřních prostorech ve větší
skupině nad 10 osob do maximální kapacity 50 osob ve skupině, ve vnějších prostorech pak do
100 osob. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném
počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče.
Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným
opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní
požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru. V rámci prevence přenosu viru je
také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest. Ve vnějších prostorech
je pak umožněno nenosit ochranný prostředek v případě, že je mezi jednotlivými osobami
rozestup minimálně 2 metry, což je také obecné pravidlo pro nošení ochranných prostředků na
veřejných místech.
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K bodu I./5 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání
Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací
aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla
stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo
dobrovolné předměty. Vzhledem k tomu, že v mateřských školách probíhá již provoz bez dalších
omezení (děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušky nebo podrobovat se testování),
je možné vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci umožnit zpěv jako součást
vzdělávání.
K bodu I./6 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání
Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách
je integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.
Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní činnost
hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud
by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze
na vedlejší nebo dobrovolné předměty.
Výjimka podle písm. c) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve venkovních
sportovištích.
Výjimka podle písm. d) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve vnitřních
sportovištích za pevně stanovených podmínek, které mají za cíl omezit riziko přenosu nákazy.
Sledované parametry ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické
situace a z toho důvodu lze umožnit sportovní činnost jak ve venkovních sportovištích, tak ve
vnitřních sportovištích, ve kterých se nastavují pravidla, při jejichž dodržení je možné sportovat
ve vnitřních prostorech.
K bodu I./7 – výjimky z omezení konání některých zkoušek
Výjimka podle písm. a) umožňuje konat přijímací zkoušky na vysoké školy bez omezení počtu
účastníků na skupinu, avšak za splnění podmínky minimálního rozestupu. Přijímací zkoušky na
vysoké školy bývají obecně konány za většího počtu účastníků, vzhledem ke zlepšující se
epidemiologické situaci je nyní možné umožnit, aby se přijímací zkoušky konaly za účasti více
účastníků.
Výjimka podle písm. b) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se přijímací
zkoušky (v jeden okamžik v jedné místnosti) zúčastní nejvýše 50 osob. Přijímací zkoušky
v mnoha případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je
tedy nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat
distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet osob,
které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení všech
hygienických opatření.
Výjimka podle písm. c) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za účasti nejvýše 10 osob
v místnosti. Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi,
z toho důvodu je jim udělena výjimka.
K bodu I./8 – podmínky pro účast na vzdělávání
Vzhledem k tomu, že žáci základních uměleckých škol a účastníci středisek výchovné péče
nejsou povinni podrobit se testování dle obecného mimořádného opatření k testování dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních, je nezbytné stanovit pro účast na vzdělávání
podobná pravidla, stejně jako v jiných školách a školských zařízeních, za účelem ochrany všech
osob a minimalizace rizika přenosu nákazy.
Zohledňuje se také skutečnost, že spousta žáků a účastníků se již testuje v rámci povinného
testování ve školách a školských zařízeních. Je tedy možné čestným prohlášením doložit, že žák
nebo účastník podléhá povinnosti testovat se a jeho poslední test ve škole či školském zařízení
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není starší 72 hodin. Ke splnění podmínky též postačí negativní výsledek antigenního testu, který
si provedl žák nebo účastník (nebo mu jej provedla jiná laická osoba, například zákonný
zástupce) na místě před zahájením vzdělávání. Zbylé podmínky jsou standardními požadavky
vyplývajícími z jiných opatření.
K bodu II
Vzhledem k tomu, že se nahrazují pravidla pro přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních z důvodu přehlednosti novým mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví, je třeba stávající zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. května 2021
Č. j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN

*MZDRX01G7JSH*

MZDRX01G7JSH

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

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 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:
I.
S účinností ode dne 3 1 . května 2021 o d 0 : 0 0 h o d . se mění mimořádné opatření ze
dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze
dne 22. května 2021 č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN tak, že za čl. X se vkládá nový článek
XI, který zní:
„XI.
1. Osobě, která je uchazečem o vzdělávání na vyšší odborné škole, umožní vyšší odborná škola
osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční
formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním
přijímací zkoušky,
c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního
antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před
konáním přijímací zkoušky,
d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky a nejpozději v den
konání přijímací zkoušky ve vyšší odborné škole, na kterou se uchazeč hlásí, preventivní
antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
e) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
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f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
2. Škola nebo školské zařízení nemá povinnost provést pro účely přijímací zkoušky na vyšší
odbornou školu test podle odstavce 1 písm. c) nebo d).
3. V případě přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy se obdobně použijí čl. VII, VIII a
v případě pozitivního výsledku jakéhokoliv testu podle odstavce 1 čl. IX.“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Do mimořádného opatření k povinnosti doložit negativní výsledek testu na přítomnost
SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu (nebo jiný způsob doložení „bezinfekčnosti“) k účasti na
přijímací zkoušce na střední školy se doplňují také pravidla pro doložení této skutečnosti pro účely
účasti na přijímací zkoušce na vyšší odborné školy. Doložení těchto skutečností je preventivním
nástrojem pro zabránění šíření onemocnění COVID-19 a i u přijímací zkoušky na vyšší odborné
školy platí důvody, které jsou uvedeny u měněného mimořádného opatření. Přijímací zkoušky
v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb.),
proto se pravidla včleňují do mimořádného opatření v této chvíli. Pravidla jsou obdobná jako
pro účast na přijímací zkoušce na střední školy s tím rozdílem, že testování provedené ve škole
je pouze možností, a nikoliv povinností školy, ve které je osoba žákem.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 28. května 2021
Č. j.: MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN

*MZDRX01G8MPY*
MZDRX01G8MPY

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Australský svaz
Islandská republika
Izrael
Korejská republika
Maltská republika
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát
Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Bulharská republika
Finská republika
Irská republika
Italská republika
Lichtenštejnské knížectví
Maďarská republika
Monacké knížectví
Norské království
Polská republika
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)
Rakouská republika
Republika San Marino
Rumunská republika
a
Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy
Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Andorrské knížectví
Belgické království
Dánské království
Str. 1 z 2

Estonská republika
Francouzská republika
Chorvatská republika
Kyperská republika
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Nizozemské království
Řecká republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spolková republika Německo
Španělské království
Švédské království
Švýcarská konfederace
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021,
č. j.: MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země,
které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem
výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.
ministr zdravotnictví
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