
Str. 1 z 2 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Praha 29. prosince 2021 

Č. j.: MZDR 14601/2021-33/MIN/KAN 

*MZDRX01IU3IQ* 
MZDRX01IU3IQ 

 
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, 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 30. prosince 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 23. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-32/MIN/KAN, tak, že bod 3 
písm. a) zní: 
 
„a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: 

i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, 
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu; toto pravidlo se nepoužije v případě 
hudebních a tanečních klubů a diskoték, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-
li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi 
skupinami nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup 
alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech 
provozovny míst k sezení pro osoby; toto pravidlo se nepoužije v případě hudebních 
a tanečních klubů a diskoték, 

iv) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost 
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel 
židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

v) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného 
pro vystupující nejméně 2 m, 

vi) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě 
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo 
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické 
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, 

vii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu podle 
písmene b) u vstupu a v provozovně,“. 
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Odůvodnění: 
 
 
Vzhledem k rozsudku Nejvyššího správní soudu ze dne 22. prosince 2021, čj. 8 Ao 28/2021-
23, se zrušují pravidla zejména pro činnost hudebních a tanečních klubů a diskoték. V případě 
ostatních typů provozoven uvedených v bodu 3 zůstává tato regulace zachována v souladu se 
závěry Nejvyššího správního soudu uvedenými v bodě 25 citovaného rozsudku: „Nejvyšší 
správní soud je proto toho názoru, že při posouzení, zda lze napadená dílčí opatření podřadit 
pod příslušné ustanovení pandemického zákona, nelze odhlédnout právě od podstaty 
a standardní podoby fungování provozoven, na něž sporná opatření dopadají. Jiný význam 
totiž bude mít např. opatření týkající se povinnosti být usazen či nepřipuštění do provozovny 
více osob, než je míst k sezení, právě u zmíněných provozoven stravovacích, a jiný 
u návštěvníků hudebních (tanečních) klubů, kteří k naplnění účelu návštěvy takové 
provozovny místo k sezení standardně a zcela nutně ani nepotřebují. 
 
 
 
 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r. 
ministr zdravotnictví 


