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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 17. června 2021 od 00:00 hod. se ochranné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 28. května 2021, č.j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN mění takto: 
 
1. V bodě I.4 písm. c) se text „ písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“. 
 
2. V bodě I. 21 se slova „I.4 písm. b) nebo podle bodu I.22 písm. c)“ nahrazují slovy „I.4 

písm. b) nebo podle bodu I.22 písm. b)“. 
 
3. V bodě I.22 písm. b) se za slovo „vysokým“ vkládají slova „nebo velmi vysokým“ a slova 

„to neplatí“ se nahrazují slovy „v případě cest ze zemí s vysokým rizikem nákazy to 
neplatí“. 

 
4. V bodě III.6 se slova „resp. I.5 písm. b) bod i. nebo podle bodu I.22 písm. c)“ nahrazují 

slovy „resp. I.5 písm. b) bod i. nebo podle bodu I.22 písm. b) nebo c)“ a slova „I.4 
písm. b) nebo podle bodu I.22 písm. c)“ se nahrazují slovy „I.4 písm. b) nebo podle bodu 
I.22 písm. b)“. 

 
 

II. 
 
Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Onemocnění COVID-19 může být vyvoláno zejména přenosem viru mezi osobami a riziko 
jeho rozšíření je samozřejmě vyšší, dochází-li k přeshraničnímu pohybu ze zemí, v nichž je 
nákaza rozšířena. Vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je rozšířeno po celém světě, 
je stanovením podmínek pro přeshraniční pohyb osob fakticky sníženo riziko spočívající 
v dalším šíření viru mezi zeměmi, a to případně i v podobě dalších mutací viru. 
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Nutnost absolvování testu na onemocnění COVID-19 před návratem do České republiky lze 
chápat jako opatření bránící šíření onemocnění COVID-19, neboť tento postup může obecně 
přispět ke zjištění, zdali přijíždějící osoby jsou nakaženy touto nemocí či nikoli. Zvolené 
opatření se jeví vhodným a způsobilým dosáhnout sledovaného cíle, tj. ochrany veřejného 
zdraví. A to jak ve vztahu k zavlečení viru (a jeho mutací), tak i jako jeden z mnoha 
komplementárních nástrojů k řízení epidemie. 
 
Informace o pozitivitě testu před odjezdem, a to i individuální dopravou, může ovlivnit 
chování cestujícího (pokud je ovšem oprávněn jako osoba s pozitivním testem do ČR vůbec 
přicestovat) v průběhu cesty i po návratu do vlasti, neboť podnítí větší míru obezřetnosti 
a dodržování přijatých opatření majících za cíl bránit šíření onemocnění COVID-19. Každý 
cestující má za povinnost dodržovat dále stanovená opatření (především izolaci a povinnost 
absolvovat další test na území České republiky), přesto se zvyšujícím se rizikem nákazy 
povinnost absolvovat test již před návratem do vlasti může přispět k ochraně veřejného 
zdraví, neboť zajistí plnou informovanost o zdravotním stavu osoby navracející se z vysoce 
rizikových oblastí.  
 
V případě hromadné dopravy pak ochranné opatření bezesporu umožňuje dosáhnout 
sledovaný cíl, tj. snížení rizika rozšíření nákazy COVID-19 a zavlečení různých forem mutací 
onemocnění. 
 
Městský soud v Praze v rozsudku sp. zn. 14 A 110/2021-82 však neshledal, že by uvedená 
rizika představovala v případě příjezdu do České republiky z tzv. tmavě červených zemí 
(s velmi vysokým rizikem nákazy) individuální dopravou natolik závažnou hrozbu, že by bylo 
nezbytné ve shora uvedeném smyslu, tj. požadavkem provedení testu před odjezdem, 
omezit základní právo zakotvené v čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. V těchto 
případech je dle soudu absolvování takovéhoto testu nadbytečné, neboť nehrozí, že během 
cesty budou nakaženy další osoby, se kterými by jinak cestující nepřišli do kontaktu. 
Z uvedeného důvodu jsou cesty vybraných osob z tzv. tmavě červených zemí individuální 
dopravou řazeny k pravidlům pro cesty daných osob individuální dopravou z tzv. červených 
zemí. To znamená možnost provedení testu až na území České republiky, ale při dodržení 
všech povstupových pravidel, tj. test je možné provést nejdříve 5. den – do té doby je nutná 
samoizolace, která zahrnuje i nemožnost chodit na pracoviště nebo do školy. Ministerstvo 
zdravotnictví nicméně doporučuje, aby v rámci obezřetnosti si daní cestující nechali test před 
cestou provést, aby maximální měrou zamezily importu onemocnění zejména v jeho nových 
mutacích do ČR nebo do zemí, přes které projíždějí a zastavují např. za účelem občerstvení. 
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