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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. d), 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 13. září 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 26. 
srpna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, a to tak, že 
 
1. v bodu I/8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; splnění podmínek podle bodu 

I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních“, 

 
2.  v bodu I/8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, nejde-li o osoby z jedné 

domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby“, 
 
3. v bodu I/9 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; splnění podmínek podle bodu I/16 

se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených 
prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud 
provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné 
prostory“, 

 
4. v bodu I/9 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo žáky jedné školy nebo osoby 

je dozorující“, 
 
5. v bodu I/12 se slova „které se účastní v jednu dobu nejvýše 20 osob“ nahrazují slovy 

„nejde-li o akademický obřad, jehož se v jeden čas účastní více než 20 osob“.  
 
 
 


