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OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) 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 
§ 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření: 
 
 

I. 
 
S účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. se ochranné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN, ve znění 
ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2021, č.j.: MZDR 
20599/2020-120/MIN/KAN, mění takto: 
 
V bodě I.10 písmeno b) zní: 

„b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které 
i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země 

s extrémním rizikem nákazy, nebo 
ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; 

v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky 
podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10, nebo 

iii) cestují přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; 
v případě cesty leteckou dopravou platí pro tyto osoby povinnosti spojené 
s příjezdovým formulářem a případná povinnost disponovat před vstupem na území 
České republiky testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; případnou 
povinnost disponovat negativním výsledkem RT-PCR testu lze splnit předložením 
negativního výsledku antigenního testu podle bodu III.4; v případě cest ze zemí 
s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu 
cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,“. 
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Odůvodnění: 
 
Touto změnou ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č.j.: 
MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN, ve znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 27. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN, nedochází k žádné věcné 
změně ochranného opatření. Dochází jen k změně členění textu v bodu I.10 písm. b) tak, 
aby došlo ke korektnímu promítnutí změn přijatých ochranným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 27. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN, do textu 
ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č.j.: MZDR 
20599/2020-116/MIN/KAN. 
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