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Platnost od

Vyhlášen nouzový stav na celém území ČR

12.3.2020
od 14:00 hod.

Zákaz divadelních, hudebních a filmových představení, sportovních, kulturních, náboženských a
podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích
akcí, a to jak veřejných, tak soukromých,
s účastí přesahující 30 osob, (nevztahuje se na pohřby),
Zákaz přítomnosti veřejnosti od 20:00 do 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
Zákaz přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, soláriích, saunách, wellness, klubech,
knihovnách, galeriích.
Pro účely trestního zákoníku se za nakažlivou lidskou nemoc považuje COVID-19
Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami,
Zákaz osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké
škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole a při akcích pořádaných těmito školami,
Zákaz osobní přítomnosti osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou,
Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve
školských zařízeních a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty.
Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (s
některými výjimkami).
Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická a informační
centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující 30 osob.
Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.
Nařizuje se osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál
zařízení, poskytovatelům sociálních služeb v uvedených zařízeních (denních služeb, týdenní
stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny)
pozastavit činnost těchto služeb.
Doporučuje se osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy
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zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Nařizuje se starostům obcí zajistit uvedeným osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb,
včetně nákupů potravin a léků.
Schvaluje se finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné, pokud
na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
Ukládá se obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro
OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Nařizuje se, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto
opatření, nahradit čestným prohlášením: zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není u
zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a
povolení a víz k pobytu se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, nemusí se u
zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh.
Zakazuje se přítomnost všech osob v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a
10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob,
které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců
nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců
provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Nařizuje se všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží,
kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji
v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,
starší 50 let.
Ukládají se povinnosti Úřadu práce a MPSV k poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v
hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a podle zákona o sociálně-právní ochraně
dětí. Povinnosti se týkají procesních postupů.
Vláda vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/20201/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
Podle některých právních výkladů se vláda přesunutím vydávání opatření na MZ chce vyhnout
hrazení náhrady škody podle § 36 krizového zákona.
Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, aby přijímali osoby za účelem poskytování
sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo
sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem.
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Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb, aby výše uvedené osoby, které přijmou za
účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do
samostatného pokoje.
Zakazuje se všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury čerpání dovolené po dobu
nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa
Nařizuje se kritickým zaměstnancům zdržovat se v průběhu přestávek a v době mimo pracovní dobu
výhradně na místech určených zaměstnavatelem s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarání
životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení, cest k vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
tyto cesty je povinen předem oznámit svému zaměstnavateli. Nařizuje se kritickým zaměstnancům
informovat svého zaměstnavatele v případě, že zjistí, že byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo
potvrzené onemocnění COVID-19.
Nařizuje se všem subjektům kritické infrastruktury zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým
v době mimo pracovní dobu nařídí zdržovat se na jiném místě než v bydlišti, zdarma důstojné
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění základních životních potřeb,
přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými, na základě žádosti
zaměstnance péče o osoby blízké nebo zvířata, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec
poskytoval osobně a nemůže jí vykonávat, na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného
zaměstnance, kterou nemůže vykonávat. Zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli
rizikový kontakt, tak, aby mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření. V souvislosti
s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla: a) v případě rizikového
kontaktu zaměstnance rozhodne, zda je výkon práce zaměstnance nezbytný pro zajištění funkce
příslušného prvku kritické infrastruktury, b) pokud výkon práce kritického zaměstnance není
nezbytný, pak zaměstnavatel informuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí
zaměstnanci karanténu, c) pokud výkon jeho práce je nezbytný postupuje se viz níže, zaměstnavatel
oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany zdraví, d) pokud v průběhu 14 dnů se objeví klinické příznaky
onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů bude pozitivní, zaměstnavatel informuje
orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí karanténu
Nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž
výkon práce je nezbytný dodržovat tato pravidla: zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez
výdechového ventilu po dobu 14 dnů; používat jeden respirátor po dobu maximálně 8 hodin; využívat
na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby; pracuje v takovém režimu, aby se
minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky; omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,
před výkonem práce si změří teplotu a sdělí výsledek a svůj aktuální zdravotní stav nadřízenému
vedoucímu zaměstnanci; podstoupí za pět dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu
s vyšetřením na SARS-Cov-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost protilátek, v případě
negativního výsledku obou vyšetření pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu
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podstoupí druhý výtěr z nosohltanu a druhý rapid test z kapilární krve; v případě negativního výsledku
obou vyšetření zaměstnanec vykonává práci v normálním režimu
Nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických
zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je nezbytný,
nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a zaměstnavatel dodržují výše uvedené postupy a
žádný z testů není pozitivní
Stanoví se výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle mimořádného opatření MZ se
vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické
zaměstnance
Nařizuje se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť
zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu: omezení práce, státní služby, zejména na
ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován, a to zejména k chodu veřejné správy a
služeb veřejné správy a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu, ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
zaměstnanců. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími
externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména takto: omezením a pozastavením výkonu
příslušných agend; nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým a to
včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci; příjem dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím
podatelny, vždy když je to možné se upřednostní elektronická komunikace; dochází-li ke kontaktům
se zaměstnanci jiných orgánů či institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu a
zvýšením hygienických opatření; toto platí i pro vnitřní styk zaměstnanců; omezení rozsahu úředních
hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úř.hodin
orgány informují vhodným způsobem a zveřejní na úředních deskách; zajišťování chodu útvarů vždy
nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro
činnost správního orgánu; zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu.
Zakazuje se platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Nařizuje se zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývající s přechodným
nebo trvalým pobytem na území ČR, jejich rodinné příslušníky; občanů Evropské unie a cizince
s povoleným pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR domů a mají vystavenou nótu; je-li vstup těchto
cizinců v zájmu ČR; přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v ČR pravidelně
překračují hranice, pracovníků kritické infrastruktury; pracovníků mezinárodní dopravy, diplomatů a
úředníků mezinárodních organizací; naléhavých mimořádných situací. MV svým sdělením na
internetových stránkách upraví podrobnosti překračování hranic.
Nařizuje se všem osobám, které vstoupí na území ČR oznámit tuto skutečnost krajské hygienické
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stanici v místě bydliště/pobytu
Nařizuje se, že výše uvedená povinnost se nevztahuje na osoby tranzitující přes ČR domů a na
mimořádné situace (pouze pokud jsou na území ČR méně než 24 hodin), dále se nevztahuje na
cizince, kteří jsou zde v zájmu ČR, pendlery, pracovníky mezinárodní dopravy, kritické infrastruktury a
diplomaty (pouze pokud pobyt na území ČR bude kratší než 14 dnů), nevztahuje na pendlery pokud
doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní, občané ČR nemají informační povinnost pokud
vycestovali v mimořádné situaci na dobu kratší než 24 hodin a nebo jako pracovníci mezinárodní
dopravy, kritické infrastruktury, diplomati, úředníci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14
dní.
Nařizuje se krajským hygienickým stanicím, aby osob, které oznamují vstup na území ČR rozhodly o
karanténě v délce 14 dnů, v individuálních případech o jiných karanténních opatřeních.
Nařizuje se, že vycestování z území ČR je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že
účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným
opatřením MZ, a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území ČR.
Nařizuje se všem osobám, které po 14.dubnu 2020 vstoupily na území ČR v případě příznaků
infekčního onemocnění oznámit tuto skutečnost dálkově svému poskytovateli zdravotních služeb;
strpět při přechodu hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a poskytnout
součinnost při odběru biologického vzorku; v případě vycestování maximálně omezit přímý osobní
kontakt na cizím území.
Nařizuje se od 7.4. 2020 po dobu nouzového stavu občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům a
cizincům s povoleným pobytem, kteří se repatriují na území ČR oznámit datum a způsob repatriace
zastupitelskému úřadu ČR v místě odjezdu a po překročení hranic ČR k cestě do místa bydliště
nevyužívat MHD a taxislužbu
Zakazuje se ode dne 14.4.2020 od 00:00 hod. po dobu nouzového stavu všem osobám, které vstoupí
na území ČR a kterým nebyla nařízena karanténa volný pohyb na území celé ČR s výjimkami cest do
zaměstnání, nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb atd.
Ukládá se členům zastupitelstev územních samosprávných celků (ÚSC) a ostatním osobám včetně
veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území ČR, aby při osobní účasti na jednání
zastupitelstev dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének.
Ukládá se ÚSC, aby vhodným způsobem zabezpečily dodržování odstupů účastníků jednání
zastupitelstev nejméně 2 metry; vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost
veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.
Doporučuje se ÚSC, aby zajistily, pokud je to možné, účast členů zastupitelstev a ostatních osob
včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v

7.4.2020
od 00:00 hod.

po dobu trvání
nouzového stavu

MZ

reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference,
pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva; v případě
osobní účasti členů zastupitelstev a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva
oddělení členů zastupitelstev od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené
místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru.
Doporučuje ÚSC, aby opatření přiměřeně aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních
orgánů.
Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen,
popř. provozoven: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat,
krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není
současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb
včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována
pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování
pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve
výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej
textilního materiálu a textilní galanterie,
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a
konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků
do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky
dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, rukavice nebo desinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a
železářství, prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárny, pokud prodej uvedeného
zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje
na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na
prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část
činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od
ostatních částí provozovny.
S VÝJIMKOU „hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,“ a „prodej a
servis jízdních kol,“ KTERÉ NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI OD 9.4.2020 OD 0:00 hod.
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Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, zajistit řízení
front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení
prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2
m), umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k
pravidelné dezinfekci, zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků, zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to
zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně. NABÝVÁ ÚČINNOSTI OD 9.4.2020 OD 00:00 HOD.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny).
Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s
prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno,
že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami
osobní hygieny.
Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
Zakazuje se provoz heren a kasin, provoz autoškol, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející
potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.
Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách,
lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a
poskytnutí ubytovacích služeb: osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR a
osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.
Nařizuje se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických
zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s
odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s
lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo
onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města
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Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto
prostory byly zřetelně označeny.
Zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou: řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v
uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, dětí do dvou let věku, osob se
závažnými poruchami autistického spektra a osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné
domácnosti.
Prodlužuje se nouzový stav pro území ČR; stanoví se, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového
stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém
byla přijata.
Nařizuje se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech
svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem pravidla provozu spočívající v: omezení
osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen
„zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími
externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se
provede zejména takto: upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu, při
osobním kontaktu: přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to
možné, vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné,
zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je
nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat
proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů), rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských
prostor, použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, prováděním zvýšených
hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů,
zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb), příjmem
dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to
možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti, dochází-li ke kontaktům se
zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud
probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření, výše uvedená opatření se přiměřeně
použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované
vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest,
zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo
akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).
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Zakazuje se volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest
nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
odkládání odpadu, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest
za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu
v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.
Nařizuje se: osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami uvedenými výše, omezit kontakty s
jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu
dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to
je možné, konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně
nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k
bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny,
výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.
Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v
přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou
venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny
od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných
osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště,
zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.
Všem osobám vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u poskytovatele
sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby, zdravotnické povolání nebo nelékařské
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zdravotnické povolaní a dále povolání pracovníka sociálních služeb se nařizuje v případě, že zjistí, že
byly v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených
ochranných prostředků, aby o tom informovaly svého zaměstnavatele- poskytovatele sociálních
služeb.
Všem poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje I. v případě, že zjistí, že pracovník měl rizikový
kontakt, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným pracovníkem nezbytný pro zajištění
poskytování sociálních nebo zdravotních služeb, II. pokud výkon práce pracovníka, který měl rizikový
kontakt není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, informovat
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který pracovníkovi nařídí karanténní opatření, III.
pokud výkon práce pracovníkem, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění
COVID-19 je nezbytný pro zajištění poskytování služeb, zajistit podmínky výkonu práce v souladu
s níže uvedenými pravidly. Zaměstnavatel toto neprodleně oznámí místně příslušnému orgánu
ochrany zdraví.
Všem zdravotnickým pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt se nařizuje
dodržovat tato pravidla: pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu, nebo
třídy FFP2 v případě nedostupnosti třídy FFP3 po dobu 14 dnů; pracovník používá jeden respirátor
maximálně po dobu 6 hodin; pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele
sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby; pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby
se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a ostatními osobami, jimž neposkytuje sociální nebo
zdravotní služby; pracovník omezí pohyb po zařízení; pracovník si každý den před zahájením výkonu
práce změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek a zdravotní stav nadřízenému vedoucímu zaměstnanci;
pracovník podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s vyšetřením na SARS-CoV-2;
pracovník podstoupí za 10 dnů od rizikového kontaktu rapid test z kapilární krve na přítomnost
protilátek; v případě negativního výsledku obou vyšetření pracovník pokračuje ve výkonu práce a za
14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu a druhý test z kapilární krve;
v případě negativního výsledku obou vyšetření pracovník nadále vykonává práci v normálním režimu
práce
V případě, že v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u zdravotnického pracovníka nebo
pracovníka sociálních služeb zjištěny klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z testů
bude pozitivní, nařizuje se poskytovateli sociálních služeb informovat místně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví, který nařídí karanténu
V případě zdravotnických nebo sociálních pracovníků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu
k poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.
Ukončuje se omezení provozu, stanovené na tři hodiny v pondělí a ve středu, a to ve vztahu ke
kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT).
Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen,
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popř. provozoven: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat,
krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není
současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb
včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována
pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování
pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve
výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej
textilního materiálu a textilní galanterie,
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti, realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a
konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků
do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky
dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, rukavice nebo desinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a
železářství, prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárny, prodeje nových a ojetých
silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu
poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. kadeřnictví, pedikúra, manikúra) pokud prodej
uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se
nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz
nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje
převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je
oddělena od ostatních částí provozovny.
Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, zajistit řízení
front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení
prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2
m), umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k
pravidelné dezinfekci, zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků, zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to
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zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny).
Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s
prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno,
že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami
osobní hygieny.
Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
Zakazuje se provoz heren a kasin, provoz autoškol, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející
potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.
Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách,
lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a
poskytnutí ubytovacích služeb: osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR a
osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, osobám ohroženým domácím
násilím.
Zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro
které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: neprodávat potraviny výlučně určené
k bezprostřední konzumaci, zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně
2 metry, aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m, umístit nádoby
s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili
rukavice při kontaktu se zbožím a přijímání plateb od zákazníků, prodávat zboží bez možnosti
ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.
Všem registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a
praktické lékařství pro děti a dorost se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby u osob, kterým
byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, karanténu ukončili
po splnění všech následujících klinických a laboratorních kritérií: uplynutí 14 dnů od prvního dne
nařízené karantény, nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19 po uplynutí 14 dnů od
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nařízení karantény; osoba je afebrilní (teplota < 37,0 °C) a bez zdravotních potíží dosud známých pro
COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti
a čichu), provedení krevního testu na přítomnost protilátek – RAPID testu (dále jen „RT“) nebo PCR
testu výtěru z horních cest dýchacích (dále jen „PCR test“) nejdříve za 14 dnů od nařízení karantény;
nebyl-li osobě proveden PCR test, je poskytovatel povinen provést RT nebo jeho provedení zajistit po
předchozí domluvě u jiného poskytovatele zdravotních služeb, negativní výsledek na přítomnost
protilátek třídy IgM a IgG v RT nebo PCR testu (v případě pozitivního výsledku na přítomnost
protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení karantény výsledek PCR testu)
Krajským hygienickým stanicím se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje v případě osob, které
nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost: ukončit jim karanténu při splnění kritérií podle bodu I nebo podle místní
příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost, kteří provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARSCoV-2 formou RAPID testu, se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby provedli zaznamenání data
a výsledku provedeného testu, a to prostřednictvím elektronické žádanky, která je dostupná v
technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb a krajským hygienickým stanicím ukončujícím karanténu
se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje poučit osobu, které je karanténa ukončována, o nutnosti i
nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla
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.
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,
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nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů
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.
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.
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.
Zakazuje se volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest
nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
odkládání odpadu, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest
za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu
v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, cest na výuku a zkoušky nebo jiné
činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví.
Nařizuje se: osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami uvedenými výše, omezit kontakty s
jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu
dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to
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je možné, konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně
nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k
bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny,
výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.
Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v
přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou
venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny
od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných
osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště,
zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky, výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve
vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění
zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají
ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.
Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je
sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: trénink
probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti, na sportovišti se nachází jen skupina
společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z
realizačního týmu, mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2
metry, sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení, na sportovišti bude k
dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, nejsou využívány související vnitřní
prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou
používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo
vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, po skončení tréninku bude
prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro
snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán
oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v
průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena
dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob
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o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických
zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu ve
zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s
omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve
zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: třetí osobou je druhý rodič dítěte
nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním
pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními
rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí
osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání
improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).
Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v
pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv
osob, s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou
svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

od 16.4.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

