Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021
Usnesení č. 196 (vyhlášení nouzového stavu)
Vláda vyhlásila od 27. 2. 2021 od 00:00 hod na dobu 30 dnů nouzový stav. Dále stanovila,
že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se
budou vztahovat zákazy a povinnosti.
Dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou
tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Usnesení č. 199 (omezení činnosti správních orgánů a orgánů veřejné moci
Vláda s účinností od 27. 2. 2021 od 00:00 hod. do 28. 3. 2021 do 23:59 hod. ukládá orgánům
veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený
provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a
služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu 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 státních zaměstnanců, zaměstnanců a
dalších úředních osob,
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců 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:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve
všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu
klientům/veřejnosti v úředních hodinách,
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné
moci nebo správního orgánu,
4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu,
práce na dálku).

Usnesení č. 200 (omezení provozu VŠ, VOŠ, SŠ, a ZŠ)
Vláda omezuje s účinností od 27. 2. 2021 od 00:00 hod. do 21. 3. 2021 do 23:59 hod.:
1. provoz vysokých škol, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na
území ČR, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách,
účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků
kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se
nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné
lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,
základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický
pracovník),
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle
bodu 1,
3. provoz SŠ a VOŠ, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním
a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií
a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách
žáků nebo studentů,
4. provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské
školy při zdravotnickém zařízení,

Usnesení č. 201(zákazy a omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních
a domovech pro seniory)
S účinností od 27. 2. 2021 od 00:00 hod. do dne 28. 3. 2021 do 23:59 hod se zakazují u
všech poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči návštěvy
pacientů s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za dále stanovených podmínek
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění,
U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se omezují
návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a
na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad.

Usnesení č. 202 (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
V případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována
sociální služba bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po
návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden
první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených
prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Uživatel sociálních služeb
používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Usnesení č. 203 (zákazy návštěv ve vazebních věznicích a detenčních
ústavech)
Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hodin do 28. března 2021 do 23:59 hod.
zakázala návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací
detence.

Usnesení č. 205 (opatření k zajištění kritické infrastruktury)
Vláda uložila subjektům kritické infrastruktury a jejich smluvním dodavatelům podílejícím se
přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění
provozu dotčených prvků kritické infrastruktury.

Usnesení č. 206 (nahrazení vstupní lékařské
prohlášením u osob některých kategorií prací)

prohlídky

čestným

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hodin do dne 28. března 2021 do 23:59
hod. nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode
dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je
podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li
součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
jiným právním předpisem, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako
na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

Usnesení č. 207 (opatření v provozu krematorií)
Zakazuje se zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území ČR, která není státním občanem ČR
ani nemá trvalý pobyt na území ČR, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 27. února
2021 nachází na území ČR. Dále se ukládá provozovat krematorium v maximálním možném
rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

Usnesení č. 208 (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních
dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením)
Usnesení č. 210 (nařízení pro cizince zaměstnané při provádění krizových
opatření)
Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději
v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o
zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových
opatření v nouzovém stavu. Cizinci dále mají možnost změnit na území České republiky
zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území
České republiky.

Usnesení č. 211 (zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po
dobu trvání nouzového stavu)
Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
nařizuje poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb pouze na
sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.

Usnesení č. 212 (určené školy pro zaměstnance kritické infrastruktury)
Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
nařídila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková
potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat
nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci

kritické infrastruktury. Obce s rozšířenou působností a zřizovatelé určených škol a školských
zařízení mají poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům v procesu zajišťování
vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.
Dále se umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst.
6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců,
pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská
zařízení.

Usnesení č. 215 (zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou
kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem)
Vláda uložila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit nebo zřídit s
účinností ode dne 27 února 2021 s odpovídajícím personálním zabezpečením na území
každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u
kterých se prokázala nákaza koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní
stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel
kraje nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ změny
epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů od
vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

Usnesení č. 216 (omezení volného pohybu osob)
Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob
mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace
související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00
hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České
republiky tak, že
zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož
území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje
též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto
opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu,
zakazuje vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem
osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo
svého trvalého pobytu nebo bydliště,
Ze zákazů platí tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých
nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče
o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních
služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla,
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

Nařizuje se v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách
z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo
bydliště s výjimkou
a) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb
v nezbytně nutném počtu osob,
b) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné
domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
c) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu
těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt,
d) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů
domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob
společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které
společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve
školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné,
5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo
bydliště;
nařizuje se všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek ze
zákazu opustit území okresu:
1. povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením
zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo
zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo
písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo
jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů
objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,
2. povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo
čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu
Zakazuje se pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II nebo pokud
přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
1. shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob
vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují,
s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími
v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

Omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s
výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na
jednom místě více než 10 osob:
1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez
výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou
členů domácnosti,
3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě
potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl
proveden nejvýše před 3 dny,
4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné
k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

Důrazně se doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory
dětských hřišť.

Usnesení č. 217 (zákazy a omezení maloobchodního prodeje a poskytování
služeb)
Vláda s účinností od 1.3. 2021 od 00:00 hod. do 21.3. 2021 do 23:59 hod. zakazuje
maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou například:
- prodeje potravin, pohonných hmot, drogerie, novin, tabáku
- provozoven květinářství, prodejen jízdenek, papírnictví, dětského oblečen
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat
nebo poskytovat. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona.
Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace,
hospody, bary) s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. závodní jídelny,
školních stravování) a s výjimkou výdejových okének a prodeje jídla s sebou, který je však
zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.
Zakazuje se např.:
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a
varieté s přítomností diváků,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a
praxe k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a profesního vzdělávání příslušníků
bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského
záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor
venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní
činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření
umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání,
výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v
rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním
lyžařských tratí veřejností; tím není dotčen provoz lanových drah pro účely přepravy zboží a
materiálu nebo dopravy osob za jiným účelem, než je využití lyžařských tratí,

Zakazuje se poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou
poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo obdobné činnosti, přičemž tento účel je každá osoba, které je ubytování
umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele
nebo objednatele. Provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu ubytování a uchovávat
jej po celou dobu pobytu ubytované osoby.
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na
území České republiky,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a
jejich nezbytnému doprovodu
Dále se zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není
dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven
stravovacích služeb.
Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní
svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s
tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského
zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a
autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
Zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a
drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně.
Omezuje se činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem
objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném než
bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu
alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 2. 2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN (nařízení izolace
a karantény)
Od 1. března se změní podmínky pro nařizování izolací pro osoby s pozitivním testem na
covid-19 i pro nařizování karantén pro osoby, které s pozitivními přišly do rizikového
styku.
Všem osobám s pozitivním testem na covid-19 budou od 1. března lékaři či
hygienici nařizovat izolaci nově na 14 dní od doby odběru pozitivního vzorku. Izolaci
tedy bude možné nově ukončit nejdříve po 14 dnech u osob bez příznaků, u osob
s příznaky musí být i nadále navíc splněna podmínka tří dnů od vymizení příznaků.
Stejně tak se prodlouží i doba pro karanténu tzv. rizikových kontaktů. Minimální doba pro
nařízenou karanténu bude prodloužena rovněž na 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivní
osobou. Dál platí, že podmínkou je jeden negativní PCR test a absence příznaků. V případě
pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od
zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dnů.
I nadále platí, že do izolace nebudou muset bezpříznakové osoby, které covid-19 prodělaly
před nanejvýš 90 dny. Tyto osoby nebudou muset ani do karantény a s nimi i lidé, kteří
absolvovali kompletní očkování, od kterého uplynulo alespoň 14 dní.

Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN
ochranných prostředků dýchacích cest)

(nošení

Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu), a to ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb,
zdravotnické zařízení, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně
veřejné dopravy.

