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ze dne 20. října 2021 č. 915 

 

 

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. 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: 
 
 

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 

27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, a to tak, že  

1. v bodu I/1 písm. a), bodu I/2 písm. b), bodu I/6 písm. b) a c), bodu I/7 písm. a), bodu I/8 

písm. a), bodu I/9 písm. a), bodu I/10 písm. b), bodu I/11 písm. c), bodu I/12 písm. c), 

bodu I/13 písm. b), d) a e) a bodu I/15 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“, 

 

2. v bodu I/3 písmeno b) zní: 

 

„b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud 

vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 

let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovatelům uvedených 

provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, splnění 

těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu 

neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; 

osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, 

že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 při vstupu neprokáže, zakazuje se 

provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází 

před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu; 

tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro 

veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo 

konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny,“, 

 

3. v bodu I/4 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech určených pro konzumaci 

na místě zakoupených potravin (tzv. food-court), není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 

let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16,“, 

 

4. v bodu I/11 písm. d) se slova „v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly 

splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b) nebo e),“ zrušují, 

 



5. v bodu I/13 písm. d) se za slova „negativní výsledek“ vkládají slova „RT-PCR vyšetření 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 a“, 

 

6. v bodu I/16 písm. a) se text „7 dny“ nahrazuje textem „72 hodinami“, 

 

7. v bodu I/16 písm. b) se číslo „72“ nahrazuje číslem „24“. 

 

 

 

 


