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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Praha 21. června 2021 

Č. j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN 

*MZDRX01GK14M* 
MZDRX01GK14M 

M I M O Ř Á D N É    O P A T 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. i) 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 22. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021,  
č.j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN tak, že v čl. I. bod 8 zní: 
 
„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, prokáže, že 
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, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň 
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném 
členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které 
obsahuje údaje o očkované osobě, podaném 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 
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d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň 
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České 
republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu 
nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou 
schválenou Evropskou lékovou agenturou 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, identifikaci subjektu, 
který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo 
z písemného potvrzení), že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,  
ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo 

e) 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, nebo 

f) osoba na místě 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, nebo 

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě 
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.“. 

 
 

II. 
 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Mimořádné opatření upřesňuje způsob prokazování tzv. bezinfekčnosti pro účely účasti na 
vzdělávání nebo s ním související akci, kdy je tato skutečnost mimořádným opatřením 
regulujícím podmínky vzdělávání v rámci školského systému v současnosti stanovena jako 
podmínka.  
 
V souvislosti s plánovaným přechodem na digitální EU certifikát COVID se nově 
rozšiřuje možnost doložit absolvování očkování proti onemocnění covid-19 také národním 
certifikátem členských států EU, a to za podmínky, že budou vyhotoveny minimálně 
v anglickém jazyce a jedná se o potvrzení, jejichž vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.  
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Zároveň se umožňuje uznání národního certifikátu vystaveného třetí zemí (mimo EU) občanovi 
České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu 
nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou,  a to za podmínky, že certifikát 
bude  vyhotoven minimálně v anglickém jazyce, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
a za podmínky, že se bude jednat o očkování látkou schválenou Evropskou lékovou 
agenturou. 
 
Zavedení možnosti prokazování absolvování očkování národním certifikátem považujeme 
s ohledem na postupné obnovování mezinárodního cestování za potřebné, a to i s ohledem 
na stanovení způsobu prokazování v případě kontroly dodržování mimořádných opatření 
orgánem ochrany veřejného zdraví. 
 
 
 

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

 


