
Přehled všech usnesení vlády a opatření MZD v souvislosti s nouzovým stavem, k 5.10.2020 – platná opatření a předpisy 

Sbírka zákonů/ 
číslo 

 
Obsah opatření 

 
Platnost od 

 
Platnost do 

Usnesení vlády 
č. 391/2020 Sb. 

č. 957 

Vyhlášen nouzový stav na celém území ČR na dobu 30 dnů 5.10.2020  
od 00:00 hod. 

3.11.2020 
do 23:59 hod. 

 
 
 

Usnesení vlády 
č. 392/2020 Sb. 
č. 958 

Vláda 
I. zakazuje 
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve 
vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, 
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; 
tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů 
veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že 
mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně 
zdržuje, 
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek; 
II. omezuje 
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že a) se jich může účastnit nejvýše 500 
diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, 
hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. 
plexisklo), b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze 
vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k 
sezení pro účastníky akce, c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a 
nápojů, d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se 
zdržují na určeném místě k sezení, 
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby 
zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob 
v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží 
organizovaných sportovními svazy, 
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se 
bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v 
průběhu bohoslužby se nezpívá, 
4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, 
které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve 
vězeňských zařízeních); 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), 

 
 

5.10.2020 
od 00:00 hod. 

 
 

18.10.2020 
do 23:59 hod. 



b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků, 
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v 
bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy 
od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech 
provozovny (např. zahrádka), 
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k 
sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. 

KHS UL č. 
3/2020 

Č.j. KHSUL 
58658/2020 

Sp.zn. S-KHSUL 
39562/2020 

Nařizuje se následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající v: 
1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké 
škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. 
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: individuální návštěvy knihoven a studoven; individuální 
konzultace; zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob; laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 
osob; klinické a praktické výuce a praxi, 
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní 
přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského 
zákona, s výjimkou povinné školní docházky; praktického vyučování a praktické přípravy; škol zřízených při zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; praktických škol jednoletých a dvouletých, 
3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona 
spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém 
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, 
4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na 
zájmovém vzdělávání, 
5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona 
o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, 
6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách 
tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. 

od 5.10.2020 
od 23:59 hod. 

do 18.10.2020 
do 23:59 hod. 

MO MZ Č. j.: 
MZDR 

36813/2020-
3/MIN/KAN 

 
ze dne 

2.10.2020 

I. 1. Všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb 
poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího 
pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb") 
a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník"), 
b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

od 5.10.2020 
od 00:00 hod 

do odvolání 



předpisů, (dále jen „pracovník sociálních služeb"), 
se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém 
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně 
informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb. 
2. Všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje: 
a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb, který v rámci pracovněprávního vztahu s daným 
poskytovatelem poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt, ale 
nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem 
nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem, 
b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný 
pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 
c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb tímto poskytovatelem, 
zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb 
neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje 
a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb 
oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále 
jen „opatření k izolaci a karanténě11), 
b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb 
oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto 
karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4, 
c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s 
opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem 
sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického  
pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4. 
4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale 
poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro 
zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla: 
pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu nejméně 10 dnů, pracovník používá jeden 
respirátor maximálně po dobu 4 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 osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává základní činnosti při poskytování sociálních 
služeb, pracovník omezí pohyb v zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru, pracovník průběžně sleduje 
svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků 
onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, pracovník podstoupí výtěr z 
nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového 



kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník 
může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, v případě pozitivního výsledku RT-PCR 
vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě. 
5. V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k 
poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí 
se uvedená pravidla obdobně. 

MO MZ Č. j.: 
MZDR 

20581/2020-
12/MIN/KAN 

 
ze dne 

2.10.2020 

Omezuje se: 
a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 
- zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, 
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 informování zákazníků o výše 
uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním 
pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně, 
b) prodej nebaleného pečivá tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla: je zajištěno, že v místě odběru pečivá 
nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, 
c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně 
zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček), 
d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 
zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u 
každého prodejního místa, 
e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli 
hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, u vstupu do knihovny zákazník provede 
dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny, 
f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla: zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí 
dezinfekci rukou zkoušející osobou, při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od 
ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům, 
g) činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: v případě, že holič nebo 
zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny 
holičství nebo kadeřnictví, 
v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, na záchodech jsou dostupná 
antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky, před začátkem poskytování služby, po 
ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, 
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby 
každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek, podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně, 
h) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat 
následující pravidla: v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky 
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro 
dezinfekci rukou, na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové 
ručníky, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek, podlaha je 
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dezinfikována alespoň jednou denně, osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou 
masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem, před a po 
masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou, před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce 
ošetřované plochy u zákazníka, 
i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující 
pravidla: provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další 
osoby, aby je dodržovali, následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, 
letáků, na obrazovkách, plátnech apod., v hledišti je nejvýše 1 000 diváků, mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň  2 
metry, zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, 
ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, před zahájením představení 
apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), 
denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně 
příslušné krajské hygienické stanice, 
j) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat 
následující pravidla: zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe plati li 
platební kartou, při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce 
rukou pro zákazníky, dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes 
výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny, v případě, že pracovník provozovny má 
tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, provozovatel 
postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření, 
k) provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou vyzýváni 
informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, při vstupu do prostor 
ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, pravidelně se provádí dezinfekce ploch, 
kterých se dotýkají ruce, jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických 
opatření,  před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou 
hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,  
l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující 
pravidla: provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další 
osoby, aby je dodržovali, následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou 
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování 
rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu 
centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), je realizován 
režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě 
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice, je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, 
kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod., u každého  
vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou, ve všech prodejnách a jiných 
provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny, platební terminály 
jsou pravidelně dezinfikovány, u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu 
osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny, provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, 



příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků, provozovatel zajistí pro návštěvníky a další 
osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu, 
m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí 
dodržovat následující pravidla: doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým 
klientem, průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,  klienti provedou 
povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, upravit časový harmonogram tak, aby mezi 
jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor, zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat  
vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku, zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně, průběžně dekontaminovat 
místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce), zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne  a po 
skončení provozu, instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum, 
n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže  tak, že 
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky, 
pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou, křeslo/lehátko je po každém 
zákazníkovi vydezinfikováno, 
o) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem, 
dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách, provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol 
saun a dodržování opatření, provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce, všechno prádlo se dezinfikuje 
varem (prostěradla, ručníky, roušky), neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení, pracovníci si pravidelně dezinfikují 
ruce, provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky, provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky 
všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním 
mýdlem. 

OO MZ Č. j.: 
MZDR 

20599/2020-
32/MIN/KAN 

 
ze dne 

2.10.2020 

I. nařizuje se 
1. všem osobám, které od 5. října 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky, 
a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, 
ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným 
přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství 
pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, 
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky 
infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku 
za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19; 
2. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s 
nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a 
to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici 
příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady 
podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob 
nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; to neplatí a) pro 
pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, b) pro občany Evropské unie a 
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cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, c) 
pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů 
cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních 
věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní; d) pro osoby mladší 5 let, e) pro občany České republiky, občany Evropské 
unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou 
republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v  
seznamu podle bodu III.1.; 
3. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 7 dnů od 
vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost 
SARS-CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-
CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o  
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
4. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem 
výskytu COVID-19 dle bodu III.1 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to 
neplatí: a) pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-
19 dle bodu III.1, b) pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému 
pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, c) pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 
vydáno krátkodobé vízum, d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, e) pro rodinné 
příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky, 
f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, g) pro 
pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, h) pro akreditované členy 
diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České 
republiky do 14 dní za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, i) v 
naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta 
na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky,  
kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud 
je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské 
unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském 
vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.5, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné 
domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva 
zahraničních věcí; 
5. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na 
území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům: a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České 
republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví, b)  
zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, c) 
úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu, d) návrat zpět do 
země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením 
k dlouhodobému pobytu; 



6. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo 
vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České 
republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.5; 
7. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky v zemích, které nejsou na  
seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III., s výjimkou žádostí o: a) krátkodobá víza za účelem 
sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo 
sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud 
nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem 
zdravotnictví, b) krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v 
Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu kritické infrastruktury, 
c) krátkodobá víza z důvodu dle bodu 1.4 písm. e) až i), d) dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání, 
e) mimořádná pracovní víza, f) přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení 
ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, g) trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do 
vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014, h) modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou 
kartu, i) dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, j) povolení k dlouhodobému nebo trvalému 
pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a 
nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky, k) vydání dlouhodobého víza za 
účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky, l) dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem 
pracovní dovolené, m) oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky 
doložen odpovídajícím dokumentem; tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech 
České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí 
umožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
8. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech České republiky s 
výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z 
důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní 
seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
9. vyznačit na zastupitelských úřadech České republiky do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle 
bodu I.7 přijmout; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření; 
10. všem osobám uvedeným v bodě I.2., včetně osob uvedených v bodě I.2. přsm. a) až c) a e), povinnost nosit ochranné 
prostředky dýchacích cest, a to po dobu uvedenou v bodě II., nebo po dobu 10 dní, jde-li zejména o osoby uvedené v bodě I.2. 
písm. a), pokud nelze použít dobu uvedenou v bodě II.;  
11. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s 
nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle 
než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu podle bodu I.2. písm. e), zamezit vstupu 
těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli 
nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České 
republiky, nebo podle bodu III.5; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;  



12. cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru 
biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou 
součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců;  
13.mezinárodním autobusovým a leteckým dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu 
zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III.1, neumožnit cestu cestujícím, na které 
dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického 
Příjezdového formuláře (oznámení); 
II. Zakazuje se 
všem osobám podle bodu I.2, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. a) až c) a e), volný pohyb na území celé České republiky 
po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:  
a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest 
do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 1.11, 
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání 
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
e) cest zpět do místa svého bydliště, 
f) pohřbů; 
Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let. 
Pro cizince podle bodu 1.11 platí uvedené omezení volného pohybu po dobu 10 dní. 
III. Stanoví se, 1. že seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, včetně označení zemí pro účely 
bodu 1.11 a regionů pro účely bodu I.2. písm. e), je stanoven sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví; 
2. že občanem třetí země, je cizinec vyjma občana Evropské unie a cizince ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 3. že v případě změny subjektu, u 
kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost nebo vzdělávací aktivitu, provedené v souladu s právními předpisy České 
republiky, nese závazky uvedené v bodě I.5 poslední subjekt; 4. že elektronický Příjezdový formulář je dostupný na internetových 
stránkách www.priiezdovvformular.cz: zpracovávanými osobními údaji nad rámec § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo 
cestovního dokladu, státní občanství, adresa elektronické pošty a telefonní číslo; 5. že občané Evropské unie, včetně občanů ČR a 
občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost 
podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS- CoV-2 podle bodu I.2 splnit předložením negativního výsledku 
RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek 
testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici v návaznosti na 
bod I.3.; 6. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření kromě členských států Evropské unie 
rozumí dále Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, 
Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát. 

Sdělení MZ Č. j.: 
MZDR 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-
19: Andorrské knížectví,  Australský svaz,  Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, 

Od 5.10.2020  



20599/2020-
33/MIN/KAN 

 
ze dne 

2.10.2020 

Finská republika, Francouzská republika*, Chorvatská republika*, Irská republika, Islandská republika, Italská republika, 
Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, 
Lucemburské velkovévodství*, Maďarská republika, Maltská republika*, Monacké knížectví, Spolková republika Německo, 
Nizozemské království, Norské království, Nový Zéland, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, 
Rumunsko*, Řecká republika, Republika San Marino, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švédské království, Švýcarská 
konfederace, Thajské království, Tuniská republika, Vatikánský městský stát, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska a autonomní oblast Baleárské ostrovy a autonomní oblast Kanárské ostrovy (Španělské království). Země označené 
hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu 1.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 
října 2020, č.j.: MZDR 20599/2020-32/M IN/KAN. 

 


