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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, 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. 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 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se: 

 

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,  

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky 

onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky 

stanovené v bodu I/16;  

provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění 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,  

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: Str. 5 z 32 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, ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech 

shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny 

provozovny,  

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech 

koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

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:  



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 rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, 

nebo  

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 COVID1 , 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  

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 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. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 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) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo 

bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. Str. 9 z 32  

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  

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-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 180 dní, nebo  

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,  



nebo f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) 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.  

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. 

července 2021, č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN. 


