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

Praha 15. února 2021
Č. j.: MZDR 20599/2020-57/MIN/KAN
*MZDRX01EHAXV*
MZDRX01EHAXV

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu lil. 1 ochranného opatření,
Australský svaz
Islandská republika
Korejská republika
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát
Země se středním rizikem nákazy dle bodu lil. 1 ochranného opatření,
Dánské království
Finská republika
Řecká republika
Norské království
Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu lil. 1 ochranného opatření,
Belgické království
Bulharská republika
Francouzská republika (vyjma zámořských území)
Chorvatská republika
Irská republika
Italská republika
Kyperská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lucemburské velkovévodství
Maďarská republika
Maltská republika
Nizozemské království (vyjma zámořských území)
Polská republika
Rakouská republika
Rumunská republika
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Spolková republika Německo
Švédské království
Švýcarská konfederace
a
Azorské ostrovy a Kanárské ostrovy
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. února 2021,
č. j.: MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země,
které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem
výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 16. února 2021 od 00:00 hod

#Wi

docj MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví

%

-1-

Str. 2 z 2

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135904958-25785210215134418, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
15.2.2021
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

135904958-25785-210215134418
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

