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

Praha 14. června 2021 

Č. j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN 

*MZDRX01GGLOE* 
MZDRX01GGLOE 

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.“), 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 15. června 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021, č.j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021,  
č.j. MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  
ze dne 22. května, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, tak, že  

1. v čl. III písmeno c) zní:  

„c) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo“, 

2. v čl. III se za písmeno c) doplňují písmena d) až f), která znějí: 

„d) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

e) 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 

f) na vysoké škole, nebo ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle tohoto  
nebo 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 nebo školského zařízení.“, 

3. v čl. VII se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a d)“, 
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4. v čl. XVI se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňují se písmena 

c) a d), která znějí: 

„c) absolvoval 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 

d) na vysoké škole nebo ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle tohoto nebo 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 nebo školského zařízení.“. 

 

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Z celkového pohledu na současný vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
covid-19 na území ČR nejsou patrné výkyvy ani rizikové indikace ukazující na negativní vliv 
postupného a řízeného rozvolnění činností v posledních týdnech, jelikož stále pozorujeme 
kontinuální klesající trend, a to ve všech sledovaných epidemiologických parametrech, 
tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru, počtu nově hlášených případů 
ve věkové kategorii 65+, počtu hospitalizací a relativní pozitivity klinicky a epidemiologicky 
indikovaných testů. Současný vývoj epidemiologické situace tak můžeme označit vzhledem 
k aktuálním hodnotám těchto epidemiologických ukazatelů a celkovému trendu jako příznivý.  

Z tohoto důvodu je možné přistoupit k dalšímu řízenému uvolnění pravidel. Pravidla 
prokazování „bezinfekčnosti“ prostřednictvím testování na přítomnost viru SARS-CoV-2  
nebo jeho antigenu pro účely umožnění přítomnosti na vysokých školách nebo při přijímacích 
zkouškách na vysoké školy se upravují tak, že se rozšiřují možnosti doložení této 
bezinfekčnosti, respektive se prodlužuje platnost dokladů v podobném režimu, který platí pro 
jiné svým epidemiologickým rizikem podobné životní situace podle jiných mimořádných 
opatření. V této chvíli již neprobíhá plošná prezenční výuka na vysokých školách.  

 

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


