
Str. 1 z 13 

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

Praha 9. února 2022 

Č. j.: MZDR  1518/2022-3/MIN/KAN 

*MZDRX01JEMEW* 
MZDRX01JEMEW 

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. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 2 písm. e) a § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně 
obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem 
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
 
S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. do 28. února 2022 do 23:59 hod. se: 
 

 
1. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání koncertů a jiných 

hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a 
varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen 
„sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou 
vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom 
čase přítomnost  

a) nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), pokud 
nejsou usazeni, nebo 

b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita 
prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální 
kapacity k sezení,   

 

2. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo 
soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména 
spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné 
akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o 
schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají 
na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v 
jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, 
že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, 
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3. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování 
služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým 
vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací 
činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 
let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,  
zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli 
zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost 
nejvýše 500 osob. 

 
 

II. 
 
S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  
9. února 2022, č.j. MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN. 
 
 
 
 
Odůvodnění: 

 

I. Zhodnocení aktuální epidemické situace 

 

Z globálního pohledu na aktuální vývoj a trend epidemické situace ve výskytu onemocnění 
covid-19 trvá stav velmi vysokého počtu nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-
19. Nejvíce zatíženým kontinentem je i nadále Evropa, primárně pak země Evropské unie, ze 
kterých je průměrně denně hlášeno více než 1,5 milionu nových případů. Velmi významně se 
na tomto počtu podílí i nadále případy covid-19 diagnostikované ve Francie a Itálii, ale v obou 
těchto zemích, stejně jako ve Španělsku, postupně počet případů onemocnění covid-19 klesá. 
Opačná je situace v Německu, kde počet nových případů aktuálně stoupá, stejně jako 
v Nizozemí či v Polsku. Vysoký počet případů v denní průměru několika desítek tisíc nových 
případů je hlášen i z Dánska, Rakouska, Řecka, Norska, Portugalska či Švédska. Ve všech 
těchto státech pak bez kritického dopadu do stavu hospitalizací, čemuž zcela jistě významně 
napomáhá ochranný efekt očkování, které velmi významně tlumí dopad do hospitalizační 
péče. Vlna varianty omikron postupně začíná opadávat i v severní Americe, kde byly 
významně zatíženy zejména Spojené státy americké, a kde aktuálně epidemie nejvíce dopadá 
na jejich západní část, která prochází vlnou varianty omikron velmi významně. Rostoucí počet 
nových případů je pozorován také na asijském kontinentu s tím, že nejvíce je postiženo 
Japonsko s více než 80 tisíci novými případy denně.    

Co se týče okolních států ČR, tak v současnosti nejvíce zatíženou zemí je Německo, kde stále 
dochází, k již zmíněnému nárůstu počtu případů, obdobně je tomu tak i v Polsku a na 
Slovensku. V Rakousku data ukazují, že epidemie v této zemi již pravděpodobně dosáhla 
svého vrcholu a dochází ke kulminaci vlny způsobené variantou omikron.  

Vývoj epidemické situace ve výskytu onemocnění covid-19 v České republice není odlišný od 
vývoje pozorovaném v ostatních zemích EU.  Současná situace je charakterizována 
pokračujícím velmi vysokým počtem nově diagnostikovaných případů. Průměrné denní počty 


