
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 

Vláda 

vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat: 

1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol, 

2. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých 
školách, 

3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky 
testování dětí, žáků a studenů ve školách, 

4. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení 
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, 

5. mimořádné opatření, který se mění mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a 
pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, 

6. mimořádné opatření, kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního 
systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, 

jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení. 

 

 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 



Příloha č. 6 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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, nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

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

II. 
 
Toto mimořádní opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 

III. 
 
S účinností ode dne 23. dubna 2021 se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN. 



Příloha č. 1 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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. 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 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 

I. 
 

S účinností ode dne 26. dubna 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 se zakazuje osobní přítomnost studentů 
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při 
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní 
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:  
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,  
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů 
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních 
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v 
mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy a  
c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden 
student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba), 
 

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých 
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

 
3. 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 zakazuje osobní přítomnost žáků 
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání 
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,  
d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, 
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický 

pracovník), 
f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků 

šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených 



školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů 
v jedné skupině, 

g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně 
uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, 

h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 
i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních 

školách a v konzervatořích, 
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo 
skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy 
podle písmene c) a skupinové konzultace podle písmene f), 

 
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: 
a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
c) dětí v přípravné třídě, 
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je 

budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to 
včetně školní jídelny,  

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, 
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu 
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), 

f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,  
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,  
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a případně zákonný zástupce), 
i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 

9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro 
přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou 
skupinové konzultace podle písmene i), 

 
5. provoz mateřských škol podle školského zákona ve všech krajích s výjimkou 

Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje, a to tak, že se zakazuje osobní 
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou  
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze 

v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,  
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a 
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení. 
 

6. 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 se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků 
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích 
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou: 
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 
b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník), 
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický 

pracovník), 
 
7. 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) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a 



b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník). 
 

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, 
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a 
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to 
za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné 
neměnné třídy prezenční výuky, 

 
9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje 

poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského 
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se 
mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu 
v přírodě a školní výlety, 

 
10. 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 studentů v 
místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, 

 
11. povoz 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, 

 
12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 

a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků 
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně 
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy 
nebo školského zařízení, 
 

13. konání 
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a 

konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a  
b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za 

účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 
 

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní 
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně 
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou 
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
e) příslušníci ozbrojených sil, 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách, 



h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, nebo 
l) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 
 

II. 
 
S účinností ode dne 26. dubna 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 12. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN. 
 
 

III. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 



 

 

Příloha č. 2 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
 
Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole včetně zahraničních vysokých škol a jejich 
poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoká škola“), vysoká škola 
umožní studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy, 
a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) podstoupil ve frekvenci stanovené v čl. V preventivní RT-PCR test na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru 
SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III 
stanoveno jinak. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální 
prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 
 
 

II. 
 
Vysoké školy jsou povinny zajistit pro své studenty: 
a) antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené 

pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,  
b) testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné 
poskytovatelem zdravotních služeb, nebo 

c) testování prostřednictvím RT-PCR testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud 
disponují neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení 
samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud mají provedení 
testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu 
vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu 
(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19). 

 
 

III. 
 
Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že: 
a) 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 90 dní, 

b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19


 

 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

c) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které 
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

 
 

IV. 
 
Vysoká škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření 
informuje všechny dotčené studenty o způsobu provádění testování a o pravidlech 
uvedených v tomto mimořádném opatření. 
 
 

V. 
 
Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí 
s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta 
na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li 
student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu. 
Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu 
při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na 
vzdělávání na vysoké škole. 
 
 

VI. 
 
V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) pozitivní, předá 
vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu 
podle čl. II písm. a), b) nebo c) pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory 
vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího 
zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení. Student je povinen 
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. 
 
 

VII. 
 
Student je povinen informovat vysokou školu o tom, že je výsledek testu podle čl. II, čl. III 
písm. c) nebo konfirmačního testu podle čl. X pozitivní. 
 
 

VIII. 
 
Vysoká škola v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a poskytne jí 
veškerou součinnost.  
 
 

IX. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v případě, že je 
informován o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a), který 
si provedla osoba sama nebo jí byl proveden jinou osobou, povinen rozhodnout o provedení 



 

 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto 
vyšetření. 
 
 

X. 
 
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) 
se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 
 
 

XI. 
 
V případě preventivního testování prováděného testem podle čl. II písm. b) a c) platí 
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování obyvatel 
a k nařizování karantény a izolace obdobně. 
 
 

XII. 
 
Vysoká škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí 
agregované údaje o provedeném testování u studentů podle čl. I do aplikace COVID forms 
App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných 
osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a 
počet neprůkazných testů. 
 
 

XIII. 
 
Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným 
mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který 
se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému 
studentovi podrobit se preventivnímu testování v tomto zařízení nebo na vysoké škole; 
v ostatním platí pravidla uvedená v čl. I až XII. 
 
 

XIV. 
 
Čl. I až XIII se nevztahují na státní vysoké školy. 
 
 

XV. 
 
Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká 
škola umožní 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, není-li ve čl. XVI stanoveno jinak. 

 
 

XVI. 
 
Podmínka podle čl. XV písm. b) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že 



 

 

a) prodělal 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 90 dní, nebo 

b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
14 dnů.  

 
 

XVII. 
 
Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. XV a případně čl. XVI. 
Pokud uchazeč nesplňuje podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, vysoká škola mu 
účast na přijímací zkoušce neumožní. 
 
 

XVIII. 
 
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo 
jiné osoby, musí tato osoba splňovat podmínky podle čl. XV nebo případně čl. XVI, jinak 
vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 
 
 

XIX. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem 24. dubna 2021. 



Příloha č. 3 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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, 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 26. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, 
č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 
č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, a to tak, že se v čl. I bodu 1 věta druhá nahrazuje větou 
„Omezení podle věty první se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji 
a Karlovarském kraji, a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo 
jiné individuální činnosti.“. 
 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 



Příloha č. 4 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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, 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 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, 
č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 
č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak, že  

 
1. v čl. I bodu 5 písmeno g) zní: 

 
„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 se zakazuje přítomnost veřejnosti; toto neplatí, jedná-li se o poskytování služby 
v domácnosti uživatele služby,“, 
 

2. v čl. I bodu 5 písmeno i) zní: 
 
„i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou 
Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost 
veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou dětí, které 
nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo poskytování služby péče o dítě 
rodičům, kteří jsou 

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,  

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
- příslušníci ozbrojených sil,  
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách, 
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních 

úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 



- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení, nebo  

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,“. 
 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 



Příloha č. 5 
usnesení vlády 
ze dne 19. dubna 2021 č. 393 

 

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, 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 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, 
MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bodu 2 písm. a) bod vi) zní: 
 
„vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání 
v základní škole, školní družině nebo školním klubu a uchazečů o vzdělávání ve střední 
škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,“. 
 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 


