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MZDRX019X8PY 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

 

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 (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 

I. 

 
1. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných 
těmito školami. 

 
2. Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu  

na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle věty první se nevztahuje na 
individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání 
studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia: 
 na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, 
 na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci 

závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, 

 na klinické a praktické výuce a praxi. 
 
Student se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké 
škole pouze při splnění následujících podmínek: 
 je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
 u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční 

prostředek zajistí vysoká škola, 
 nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 
 poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. 



 

 

Str. 2 z 3 

 

 
3. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání 

v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem 
státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami. 

4. Zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích 
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí 
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků  
na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání,  
a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a 
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.  Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod. 

 
II. 

 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

 
 

Odůvodnění: 

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. 

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako 
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, 
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii. 

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území 
České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 5 991 (ke dni 12. dubna 2020). 
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních 
dnech osciloval kolem hodnoty 200. 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se 
přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která 
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest 
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry 
do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují 
otevřenou bránu. 
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Cílem tohoto opatření je zrušení prezenčního studia na všech typech škol, aby se tak 
předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo 
komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je 
však na místě k částečnému umožnění obnovení některých součástí studia na vysokých 
školách, zejména v případě studentů závěrečných ročníků. 

 

 

 

 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

ministr zdravotnictví 
 

podepsáno elektronicky 
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