
Příloha k č.j. MZDR 12291/2022-4/MIN/KAN 

• Články IV a V a článek VI odst. 3 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

ze dne 1. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-

26/MIN/KAN 

 

• Článek IV mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021,  

č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění opatření Ministerstva zdravotnictví  

ze dne 22. března 2021, č. j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN 

 

 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 4. 2021, č. j. MZDR 

14601/2021-2/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 

2021, č. j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN 

 

 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 

47828/2020-27/MIN/KAN 

 

 

• Mimořádné opatření odpůrce ze dne 14. května 2021 č. j. MZDR-14601/2021-

12/MIN/KAN v části čl. I bodu 1 písm. a) a čl. I bodu 4 písm. a)  

 

 

• Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2021, č. j. MZDR 

15757/2020-55/MIN/KAN 

 

• Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021, č .j. MZDR 

14601/2021-34/MIN/KAN, se ruší v části čl. I bodu 3 písm. b) ve slovech „nebo,  

s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; 

provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat 

podmínky podle bodu I/15, splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím 

mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ 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/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 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“, a bodu 6 písm. b) odrážky i) ve slově „nebo“ a odrážky ii) a písm. d)  


