
Příloha  
usnesení vlády 
ze dne 10. listopadu 2021 č. 1002 
 
 

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, 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 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření: 
 

I. 
 
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. června 
2021, č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 2. července 
2021, č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN tak, že: 
 
1. V čl. I se slova „které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České 

republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních 
služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice,“ 
nahrazují slovy „které: 
1. jsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2. mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly účastny 

systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, nebo 
3. nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak 

zároveň jsou: 
a) občanem/občankou České republiky, nebo 
b) cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice pobyt nad 90 dnů 

ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pobytu cizinců“) a zároveň splňují jednu z následujících podmínek: 
i. mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České 

republice; 
ii. jsou držitelem platného dlouhodobého víza,  
iii. jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením 

k trvalému pobytu na území České republiky; 
iv. jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném 

pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;“. 
 
2. V čl. II se slova „každé z osob určených k očkování bez úhrady ze strany této osoby“ 

nahrazují slovy 
„a) osobám podle bodu I.1 a I.2 bez úhrady ze strany této osoby a 
b) osobám podle bodu I.3 s možnou úhradou za výkon očkování ze strany této osoby“. 

 
3. V čl. VI se v bodu 1. slova „(písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, 

podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, 
a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení)“ 
nahrazují slovy „(písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému 
typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.)“. 

 
4. V čl. VI se text bodu 3. nahrazuje slovy 



„3. žadatelem je: 
- občan České republiky, 
- občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců, 

kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo 
s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou 
republikou, 

- rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému 
pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky vydaném Českou republikou, 

- cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou, 
- cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 

na území České republiky vydaného Českou republikou, 
- cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona 

o azylu, 
- cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice 

nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu.“. 
 
5. Za bod VI se vkládá nový bod VII, který zní: 
 

„VII. 
 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 15. listopadu 2021 
nařizuje, aby, pokud za účelem podání posilující nebo dodatečné dávky vkládají 
do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování proti covid-19 
provedeném mimo ČR, tak učinili pouze tehdy pokud:  
1. žadatel předložil certifikát vydaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů 
o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální 
certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie 
COVID-19; nebo  

2. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné 
potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v 
dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v 
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované 
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal), a zároveň se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění 
covid-19, která odpovídá jedné z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, jíž 
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004.“. 

 
Dosavadní body VII a VIII se označují jako body VIII a IX. 

 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.  
 
 
 
 
  


