
Podrobnosti zákazu služeb přepravy 

na lanové dráze a lyžařském vleku 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb se s účin-
ností od 26. 12. 2021 mění takto: zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžař-
ském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, 
s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 (Mimořádného 
opatření) nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že 

• v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu 
organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek podle 
bodu 15 (tedy za dokončené očkování/prodělanou nemoc v ochranné lhůtě) pro účely 
využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o 
kurz, který trvá 
o méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením 

kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

o déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu 
RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a dále 
každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítom-
nost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

• výše uvedená fikce splnění podmínek podle bodu 15 (nahrazení podmínky O-N testem 
RT-PCR s prodlouženou platností) se vztahuje pouze na žáky mladší 18 let (tedy nikoliv 
na zaměstnance školy či žáky, kteří již 18 let věku dosáhli), 

• škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené 
očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test) a vydává písemné po-
tvrzení, že jsou podmínky splněny 
o tímto písemným potvrzením se může žák prokazovat v případě kontroly na lano-

vých dráhách, 

o škola pro účely hromadného nákupu jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu 
může základní nebo střední škola organizující kurz provozovateli předložit za úče-
lem prokázání splnění podmínek jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kte-
rých základní nebo střední škola zkontrolovala, že splňují podmínky 
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Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb s 
platností od 26. 12. 2021 

Bod 15. 

V bodě 15. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a ven-
kovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vy-
žadováno tímto mimořádným opatřením: 

• a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o 
o i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo 

o ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontra-
indikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-
19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních ne-
mocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze 
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským 
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze 
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skuteč-
nost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo 

o iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud 
▪ a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu 

podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této sku-
tečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo 

▪ b. v případě dvou dávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá 
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování 
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální 
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo 

▪ c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu 
podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného 
opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo 

• b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o pro-
vedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení 
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 
dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování 
se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou 
působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů 
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsaho-
vat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem 
přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 
o i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udě-

lena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo léčivým přípravkem, jehož vý-
roba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý 
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přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; 
nebo 

• c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba na-
řízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní. 

 

Více informací 

• Výše uvedená Informace MŠMT o podmínkách účasti na lyžařském výchovně-výcviko-
vém kurzu organizovaném základní nebo střední školou(pdf) 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a slu-
žeb (s účinností od 26. 12. 2021) 

• Více informací viz web edu.cz ke COVID-19 https://www.edu.cz/covid-19/. 

 
MŠMT, 23. 12. 2021 

• #COVID-19 
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