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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 11. 5. 2021, evidované

ve věci: „Zda je možné jsi sám udělat samotest z domova, abych mohl

navštívit zahrádky restaurací. Popřípadě jak se sním prokážu,“ Vám sdělujeme

následující:

Aktuálně platí, že „Zahrádky, terasy a okolí restaurací apod.: Zahrádky, terasy i zimní

zahrady musí nyní být zavřené. Zakoupené jídlo či nápoj lze konzumovat v okolí

provozovny (restaurace, kavárny, ...), ale s 2 m rozestupy od ostatních, pokud nejsou

členy vaší domácnosti.“

Od pondělí 17. 5. 2021 vstoupí v platnost nová pravidla, kdy pro vstup na zahrádku

restaurace, mj., bude nutné splnění následujících podmínek:

1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek:

i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě

s negativním výsledkem iii) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19,
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přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem

o provedeném očkování iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19,

uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu

neuplynulo více než 90 dní.

2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami

samotest s negativním výsledkem.

3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že

ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním

výsledkem.

Provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní,

neumožní vstup do provozovny. Pokud vyjde zákazníkovi při samotestu na místě

pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit provozovnu.

Plné znění naleznete na Covid Portálu, v záložce Životní situace a podzáložce

Restaurace, bary, kavárny, kde jsou všechna protiepidemická opatření průběžně

aktualizována.
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