
UV č. ze dne čá. číslo Sb. obsah bod pro VŠ poznámky úč. do

197 12.03.2020 31 70/2020 ochrana hranic 1-3 ne

198 12.03.2020 31 71/2020 vstup cizinců z RO do ČR I.1. ano x cizinec s přechodným 90d+ nebo trv. pobytem

vstup do RO I.5. ano MZ uveřejní seznam RO

možnost cizinců setrvat II. ano

199 12.03.2020 31 72/2020 zákaz shromáždění nad 30 osob I.1. ano zruš. IV. č. 85/2020 Sb.

a tím i výjimka pro jednání OVM a veřejných osob

přítomnost veř. v prov. stravovacích služeb I.2. ano menzy atd.; zruš. 82/2020 Sb.

činnost prov. stravovacích služeb v NC I.3. ne zruš. 82/2020 Sb.

přítomnost veř. v prov. některých služeb I.4. ano

podruhé zrušeno MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN

200 12.03.2020 31 73/2020 zákaz dopravy přes hranice I.1-5. ne zrušeno od 11.5.2020 č. 225/2020

výj. pro návraty do ČR a opuštění ČR ciz. II. ne

201 12.03.2020 31 74/2020 os. přít. na vzdělávání a akcích škol dle ŠZ I.1. ne o tomtéž nově MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN

I.2. ano zrušeno od 20.4.2020 č. 178/2020 Sb.

os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek I.3. ne

os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. I.4. ano (pokud je VŠ poskytuje - UK)

I.5. ne

ruší MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ("nad 

100")

posilovny, koupaliště, solária, sauny, wellness, kluby, 

zábavní zař., veř. knihovny a galerie

Stav k 28. květnu 2020 ve 02h

Zpracoval Mgr. Martin Prokeš, JAMU; chyby laskavě hlaste na prokes@jamu.cz nebo 604 71 71 76.

(Aktualizace dostupné na http://koronavirus.jamu.cz)

Přehled krizových opatření NS vyhlášen UV z 12.3.2020 č. 194 vyhl. č. 69/2020 Sb. od 12.3.2020 14:00 do 11.4.2020 včetně; prodloužen do 30. 

dubna 2020 UV vyhl. č. 156/2020 Sb. se souhlasem PSP usn. č. 1012 8. VO z 7.4.2020; prodloužen do 17.5.2020  UV 

vyhl. č. 219/2020 Sb. se souhlasem PSP usn. č. 1105 ze dne 28. dubna 2020. Veškerá opatření (nejen krizová, ale i 

mimořádná MZ a další přijatá z důvodu NS, která jsou platná ke dni přijetí UV o prodloužení NS, zůstávají nadále v 

platnosti; NS skončil a dosud nezrušená KO pozbyla účinnosti uplynutím 17.5.2020 - dosud nezruš. KO již neškrtána.

os. přít. na hromadných formách výuky a 

zkoušek při studiu na VŠ; x klinická a praktická 

výuka a praxe

os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a 

II. stupně

I.1. a I.5. zrušeny IV.1 č. 

142/2020 Sb.; I.2 a I.4. č. 

71/2020 od 11.5.2020

Zkratky: KI - kritická infrastruktura; MO - maloobchod/ní; MZ - min. zdravotnictví; NC - nákupní centrum; NS - nouzový stav; OVM - orgán veřejné 

moci; PPS - provozovna poskytovatele služeb; RO - riziková oblast; SO - správní orgán; ŠZ - školský zákon; ÚSC - územní samosprávný celek; Zec - 

zaměstnanec; Zel - zaměstnavatel

anoI.5.

http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html
http://koronavirus.jamu.cz/nouzovy-stav-a-prehled-opatreni.html


203 13.03.2020 32 76/2020 vstup cizinců do ČR I.1. ano x cizinec s přechodným 90d+ nebo trv. pobytem

vycestování z ČR I.2. ano

204 13.03.2020 32 77/2020 návštěvy ve "věznicích" I.1.-3. ne

205 13.03.2020 32 78/2020 omezení jízdy některých vozidel ne ukládá se provést…

207 13.03.2020 32 79/2020 I.1.

pozastavení denních stacionářů II.1. ne

208 13.03.2020 32 80/2020 přít. veř. v PPS bazény a TIC I.1. ano zrušeno od 27.4.2020 bodem IV.  č. 195/2020 Sb.

přít. veř. v PPS sportoviště 30+ os. I.2. ano zrušeno bodem IV.2. č. 85/2020 Sb.

MO prodej na tržnicích a tržištích I.3. ne zrušeno od 27.4.2020 bodem IV. č. 195/2020 Sb.

209 13.03.2020 32 81/2020 karanténa při návratu z RO 1. ano zrušeno bodem IV.5. č. 142/2020 Sb.

ozn. pov. osobám s příznaky chřip. on. 3. ano

dop. řidičům při tranzitu či přepravě v RO 4. ano

211 14.03.2020 33 82/2020 zák. prodeje v MO a služeb v provozovnách I.1. ano 24.3. 6:00

přít. veř. v prov. stravovacích služeb I.2. ano 24.3. 6:00

čin. prov. stravovacích služeb v NC I.3. ne 24.3. 6:00

herny a kasina I.4. ne

214 15.03.2020 35 84/2020 čestné prohlášení zdrav. způs. I.1. ano menzy; vzor (příloha) abs. - doplněno čá. 37 Sb.

suspendace periodických lék. prohlídek I.2. ano personální oddělení

prodloužení pov. k zam. a pobytu I.3. ano modifikováno č. 107/2020 Sb.

podmínky prodeje nebal. pečiva III. ano

zák. prodeje se nevztahuje na "neživnosti" IV. ne např. advokacie

zákaz prodeje ubytovacích služeb V.1. ano +výjimka pro ciz. č. 99/2020 Sb. 24.3.

provoz autoškol V.2. ne 24.3.

provoz taxi, x rozvoz potravin a taxikáři V.3. ne 24.3.

provoz samoobslužných prádelen a čist. V.4. ano koleje 24.3.

24.3.

24.3.

přít. veř. v prov. posk. služ. sportovišť V.6. ano 24.3.

místní komunikace ("zóny") V.7. ano 24.3.

215 15.03.2020 35 85/2020 omezení volného pohybu osob I. ano nelze zak.; užší výj. pro pendlery II. č. 106/2020 Sb. 24.3. 6:00

omezit kontakty II.b) ano

doporučení zaměstnavatelům III. ano + zvl. úprava OVM a SO. č. 87/2020 Sb.

216 15.03.2020 35 86/2020 zákaz čerpání dovolené zdravotníků ano Lékařské fakulty; zrušeno 216/2020 Sb.

217 15.03.2020 35 87/2020 omezení práce OVM a SO 1. ano + obecné doporučení pro Zele III. 85/2020 Sb. 24.3. 6:00

Zrušeno III. č. 126/2020 Sb. omezení pohybu na veř. dostupných místech 

a pobývání v místě bydliště

§ 101/4/b) z.č. 108/2006 Sb.: SP zam. na soc. práci, 

politiku, pedagogiku, péči, patologii, na právo nebo 

speciální pedagogiku

pohřební chybaano

ne

prac. pov. studentů v denní formě. studia VOŠ 

a VŠ "sociální pracovník"

zrušeno IV.2. č. 142/2020 Sb.

nahrazeno MZDR 

12746/2020-1/MIN/KAN

II.a)

přít. veř. v prost. prod. stavebnin, stav. 

výrobků a hobby marketů

nahrazeno MZDR 

12745/2020-1/MIN/KAN

V.5.

bod I. zrušen od 11.5.2020 

č. 227/2020 Sb.

prodloužení plat. čest. 

prohl. MZDR 20020/2020-

1/OVZ

ano

výjimky rozš. bodem II. a IV. č. 84/2020 Sb., č. 96/2020 Sb., č. 99/2020 Sb. a 110/2020; zruš. bodem VI. 84/2020 Sb.

zrušeno IV. č. 127/2020 Sb.

zrušeno IV. č. 127/2020 Sb.



omezení os. kontaktu (uvnitř; ex. osoby) 2. ano 24.3. 6:00

omezení úř. hodin na 3h v Po a St 3. ano 24.3. 6:00

minimalizace přítomnosti Zců na pracovišti 4. ano 24.3. 6:00

oddělené pracovní skupiny 5. ano 24.3. 6:00

218 15.03.2020 35 88/2020 odložení doplňovacích voleb do Senátu I. a II. ne NSS Pst 19/2019 - 12 označil za nicotné 

219 15.03.2020 35 89/2020 3-10 let školky po 15 pro rodiče "ochranáře" 1.-5. ne

220 15.03.2020 35 90/2020 prac. pov. žáků a studentů "zdravotníků" 1. ano 5. a 6. ročník všeobecného lék. na LF VVŠ

zrušeno č. 158/2020 Sb.

238 16.03.2020 37 96/2020 výj. prodej textilního materiálu a galanterie 1. ne modifikuje č. 82/2020 Sb.

výj. servis přístrojů a výr. pro domácnost 2. ne modifikuje č. 82/2020 Sb.

239 16.03.2020 37 97/2020 zákaz vycházení klientů ze zař. soc. služeb I.1. ne

pozastavení některých sociálních služeb I.3. ne

přerušení soc. služeb na základě sml. I.4. ne

pov. poskytnout soc. služby v nezbytné míře I.5. ne

240 16.03.2020 37 98/2020 dopor. 70+ nevycházet x neodklad. zdr. péč. I. ano

241 16.03.2020 37 99/2020 výjimky pro prodej ubytování cizincům ano modifikuje V.1. č. 84/2020 Sb.; zruš. č. 127/2020 Sb.

NV 17.03.2020 40 104/2020 zákaz "vývozu" reg. přípravků urč. pro ČR ano změna č. 146/2020 Sb.

243 17.03.2020 40 105/2020 zákaz jiné výd. čin. přísl. bezp. sborů ano státní VŠ

247 18.03.2020 41 106/2020 pokus o zmírnění MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN

zrušení vyhlášeno v Sb. až 6 dnů po zrušení!

omezení pohybu pendlerů v ČR II. ne zužuje pendlerům výj. dle I. č. 85/2020 Sb. (zrušeno)

kontrola příznaků u pendlerů IV. ne

248 18.03.2020 41 107/2020 prodloužení pov. k zam. a pobytu ano nahrazuje bod I.3. č. 84/2020 (mění podmínky!)

249 18.03.2020 41 108/2020 MO prodejny potravin 10-12h jen pro 65+ ne u potravin zdvojeno MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN

262 19.03.2020 42 109/2020 ošetřovné OSVČ ne

264 19.03.2020 42 110/2020 modifikuje č. 82/2020 Sb.

266 19.03.2020 42 111/2020 ruší č. 108/2020 Sb. k 20.3.2020

267 19.03.2020 42 112/2020 knížka přeshraničního pracovníka (pendleři) I. ne od 21.3.; 14.4.2020 bod I. zrušen VI. č. 150/2020 Sb.

§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb.

274 23.03.2020 45 122/2020

změna zam. ciz. i bez podmínky 6M 

předchozího zam.
III. ano

omezení zasedání zastupitelstev ÚSC: jen z 

důvodů nouzového stavu nebo hrozících škod 

a jen prostředky komunikace na dálku

I. ne

II.

Zrušeno III. č. 126/2020 Sb.

(neprovozuje-li VŠ školku, která bude určena); rozšířeno 

č. 124, č. 174 a č. 179/2020 Sb.

zák. pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochr. 

prostř. dých. cest proti šíř. kapének

kombinace omezení? Zrušeno č. 151/2020 Sb.

cizinci u zaměstnavatele provádějícího 

krizová opatření - oznámit MV; tím splněny 

podmínky pro výkon zaměstnání

ano?

anoI.

zrušeno č. IV.3. č. 142/2020 

Sb.

zrušeno č. 153/2020 Sb.

nahrazeno MZDR 

12745/2020-3/MIN/KAN

zrušeno č. 127/2020 Sb.

zruš. č. 127/2020 Sb.

výjimka pro realitky, účetní poradce, vedení 

účetnictví a daňové evidence
ne

§ 45, 47, 62, 65, 66 a 67 z.č. 108/2006 Sb. ; modifikováno 

č. 204/2020 Sb. a č. 235/2020 Sb.



doporučuje ÚSC zpřístupnit průběh veř. II. ne

275 23.03.2020 45 123/2020 odměna provozovatele datových schránek ne od 24.3. do konce nouzového stavu

276 23.03.2020 45 124/2020 3-10 let školky pro rodiče "soc. pracovníky" ne mění č. 89/2020 Sb.

278 23.03.2020 45 125/2020 zákaz čerpání dovolené "zdravotníků" ano LF; ruší č. 86/2020 Sb.; zruš. 157/2020 Sb. 10.4.

279 23.03.2020 45 126/2020 doporučení zaměstnavatelům II. ano chyba v II.3.

ruší č. 85/2020 Sb. a č. 87/2020 Sb. III.

280 23.03.2020 45 127/2020 čestné prohlášení zdrav. způs. II.1. ano shodné s č. 84/2020 Sb.; 1.b)  zruš. od 14.5. č. 236/2020 Sb.

suspendace periodických lék. prohlídek II.2. ano shodné s č. 84/2020 Sb.; zruš. od 14.5. č. 236/2020 Sb.

prodloužení pov. k zam. a pobytu II.3. ano návrat k pův. znění č. 84/2020 Sb. před 107/2020 Sb.

podmínky prodeje bal. potravin II.4. ne prodloužení plat. čest. prohl. MZDR 20020/2020-1/OVZ

místní komunikace ("zóny") III. ne shodné s č. 84/2020 Sb.; navazuje č. 143/2020 Sb. 01.04.2020

ruší č. 82, 84, 96, 99 a 110/2020 Sb. IV.

281 23.03.2020 45 128/2020 zrušeno bodem IV.4. č. 142/2020 Sb.

oznamovací pov. po návratu II.1.

14 dnů karanténa při návratu II.2.

305 26.03.2020 47 130/2020

309 26.03.2020 47 131/2020

310 26.03.2020 47 132/2020 od 27.4.2020 zrušeno bodem VI./1. č. 193/2020 Sb.

pro os. dle I. platí č. 106/2020 Sb. II.1.

pro os. dle I. neplatí č. 128/2020 Sb. II.2.

332 30.03.2020 51 140/2020 pro subjekty kritické infrastruktury ano pokud jsou subjektem kritické infrastruktury

zákaz čerpání dovolené kritickým Zcům I. od 30.3.2020

oznámit rizikový kontakt s os. s COVID-19 II.2.

pov. kritického Zce po rizikovém kontaktu IV.

omezení karantén kritických Zců V.

rozšiřuje výjimku z MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

omezení zasedání zastupitelstev ÚSC: jen z 

důvodů nouzového stavu nebo hrozících škod 

a jen prostředky komunikace na dálku

I. ne

bere na vědomí výjimku MV pro pendlery 

zdravotníky, v soc. službách a IZS
anoI.

I.

výjimka pro pendlery podle č. 71/2020 Sb. a 

č. 76/2020 Sb. jen pro vycestování na 21+ 

dnů

zaj. plynulosti posk. nepojistných sociálních 

dávek; modifikace správního řízení
ne

vláda bere na vědomí mim. op. č. j. MZDR 

13361/2020-1/MIN/KAN
ne

příkaz kritickým Zcům zdržovat se na místech 

určených Zelem a oznamovat nezbytné cesty 

mimo tato místa

II.1.

pov. Zelů kritických Zců zajistit jejich životní 

podmínky a dodržení pov. při rizikovém 

kontaktu

III.

výjimka pro prodej a poskytnutí ubytovacích 

služeb kritickým Zcům
VI.

kombinace omezení? Zrušeno č. 151/2020 Sb.



333 30.03.2020 51 141/2020 nasazení 300 vojáků v činné službě I. ne viz i č. 172/2020 Sb.

334 30.03.2020 51 142/2020 zákaz vstupu cizinců do ČR + výj. I.1. ano od 31.3.2020 12.04.2020

zákaz vycestování z ČR + výj. I.2. nouzový stav končí již 11.4.2020

oznamovací pov. některých vstupujících os. I.3. prodlouženo č. 150/2020 Sb. do 13.4.2020  23:59

karanténa při vstupu I.4.

omezení volného pohybu vstupujících II.

352 31.3.020 52 143/2020 účinnost od 2.4.2020; zrušeno č. 213/2020 Sb. od 28.4. do konce NS

do 24.3 bod V.7. č. 84/2020 Sb. (text shodný)

369 01.04.2020 53 144/2020 přednostní zásobování MV vybr. výr. bod I. odst. 4 až 6 zrušeny č. 173/2020 Sb.

377 01.04.2020 53 145/2020

387 06.04.2020 56 150/2020 zákaz vstupu cizinců do ČR + výj. I.1. všechny I. účinnost od 14.4.2020 do konce NS

podrobnosti MV-2020/04/17-V4

vstup do ČR oznámit vzdáleným příst. KHS I.2. od 27.4.2020 zrušeno bodem VI./2. č. 193/2020 Sb. do konce NS

výjimky z oznam. povinnosti vstupu I.3. do konce NS

karanténa při vstupu I.4. do konce NS

vycestování z ČR jen v nezbyt. případech I.5. do konce NS

do konce NS

do konce NS

podmínky vycestování pendlerů a prac. KI I.7. do konce NS

servismani KI dodržovat prav. pro krit. Zce I.8. č. 140/2020 Sb. do konce NS

II. účinnost od 7.4.2020 do konce NS

do konce NS

do konce NS

od 14.4.2020 do konce NS

do konce NS

prodlužuje plat. č. 142/2020 do 13.4. vč. IV.

ruší bod I. č. 112/2020 Sb. VI. od 14.4.2020

388 06.04.2020 56 151/2020 vše od 7.4.2020 do konce NS

ÚSC zabezepečí I. a vhodným zp. práva veř. II.

zrušuje body I.1. a I.5. č. 71/2020 Sb., č. 

76/2020 Sb., body II. až IV. č. 106/2020 Sb., č. 

128/2020 Sb. a č. 81/2020 Sb.

IV.

při os. účasti na jednání zastupitelstev ÚSC 

rozestupy min. 2m a nasezeny "roušky"
I.

omezení volného pohybu os. vstoupivším do 

ČR, kterým nebyla nařízena karanténa
III.

doporučení kom. na dálku a oddělení členů 

zast. a veřejnosti
III.

oznam. příznaky chřipky; strpět kontrolu na 

hranicích; omezit kontakt mimo ČR
I.6.

subjekty KI podle č. 140/2020 Sb. mohou 

určit kritické Zce

místní komunikace ("zóny") - zákaz platnosti 

nařízení obce

oznam. příznaky chřipky; strpět kontrolu na 

hranicích; omezit kontakt mimo ČR
I.5.

výjimka pro prodej a poskytnutí ubytovacích 

služeb kritickým Zcům
VI.

repatriující se do ČR pov. předem oznámit 

datum a způsob zast. úřadu ČR a v ČR k cestě 

do bydliště nepoužívat MHD a taxi

II.



doporučení II. a III. pro ostatní kol. org. ÚSC IV.

ruší 122/2020 Sb. V.

393 06.04.2020 56 152/2020 přednostní zásobování MZ vybr. práv. os. I.

před. zás. MZ Nanologix os. ochr. prostř. II.

394 06.04.2020 56 153/2020 včas!

403 09.04.2020 58 157/2020 zrušuje č. 125/2020 Sb. od 10.4.2020 0:00

404 09.04.2020 58 158/2020 prac. pov. žáků a studentů "zdravotníků" I. ano zrušeno od 11.5.2020 č. 227/2020 Sb.

62 172/2020 povolání max. 360 vojáků v činné službě viz i č. 141/2020; novelizováno č. 212/2020 Sb.

415 14.04.2020 62 173/2020 zrušuje bod I. odst. 4 až 6 č. 144/2020 Sb.

416 14.04.2020 62 174/2020 "školky"

421 17.04.2020 66 178/2020 zrušuje od 20.4.2020 č. 74/2020 Sb.

422 17.04.2020 66 179/2020

443 23.04.2020 70 193/2020 účinnost od 27.4.2020 do konce NS

vstup do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj. I.2. zrušeno od 1.5.2020 č. 222/2020 (vyhl. 30.4.2020 večer!)

výjimky z oznam. povinnosti vstupu I.3.

karanténa při vstupu I.4.

vstupující na > 72h z EU podmínky krit. Zce I.6.

servismani KI dodržovat prav. pro krit. Zce I.7.

potvrz. pendlera o testu ne starší 4 dnů I.8. potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny,

následné testy os. dle I.1.j. 10-14d po vstupu I.9.

nezbytný vstup bez testu na povol. ministra I.10. osob dle I.1.j.

pov. subjektů. přijímajících os. dle I.1.j. I.11.

do konce NS

do konce NS

vymezení potvr. o testu a nal. mim. situace IV. nal. mim. situace jen pro I.1.h), ne I.3.b)

ruší č. 132/2020 Sb. a č. 150/2020 Sb. VI.

vláda informuje, že 30.4.2020 rozhodla o 

zrušení bodu I. č. 106/2020 Sb. od 31.3.2020
I.

rozšiřuje č. 89/2020 Sb. i na děti, jejichž zák. 

zástupci jsou Zci Fin. spr. a Fin. an. úř.

repatriující se do ČR a os. dle I.1.j. pov. 

předem oznámit datum a způsob zast. úřadu 

ČR a v ČR k cestě do bydliště nepoužívat MHD 

a taxi

II.

omezení volného pohybu os. vstoupivších do 

ČR, kterým nebyla nařízena karanténa
III.

zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ 

nebo trvalého pobytu do ČR s výjimkami

vstupující oznam. příznaky počínajícího vir. 

onemoc.; strpět kontrolu na hranicích

doporučení kom. na dálku a oddělení členů 

zast. a veřejnosti
III.

ano výjimky: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. mim. 

případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia

rozšiřuje č. 89/2020 Sb. i na děti, jejichž zák. 

zástupci jsou Zci Úřadu práce a ČSSZ

I.1.

I.5.



452 23.04.2020 70 194/2020 om. volného pohybu osob úč. od 24.4.2020

od 11.5.2020 by mělo být nahrazeno č. 223/2020 Sb.

ale zatím nezrušeno

omez. sportování na venkov. sportovištích II. na vnitřních bod I.f) č. 195/2020 Sb. 

rouška, překážka nebo min. 2m od sebe II.a)

?

+ pokud využívat, zvýšená hyg. opatření

podmínky tréninku sportovců "profesionálů" III.a)

pravidla účasti na sňatku a reg. partnerství III.b)

pravidla účasti na bohoslužbě III.c) + výj. č. 221/2020 Sb.

pravidla účasti na spolkové činosti III.d) při ie. venkovním sportu nutno dodržet i jeho podm.

453 23.04.2020 70 195/2020 zákaz podeje v MO a služeb I.a) od 27.4.2020; od 11.5.2020 zrušeno č. 224/2020 Sb.

zákaz čin. prov. strav. služeb v NC 5000+m2 I.c)

zákaz provozu heren a kasin I.d)

na veř. dostup. místech max. 10 osob s výj. 

členů domácnosti, výk. pov., podnik. nebo 

jiné obdobné čin., pohřbu a rozestup 2+m

I.a.

konzumovat potraviny vč. nápojů na veřej. v 

místě prodeje pouze v nezbytně nutných příp. 

pro potřeby nezb. občerstvení, jedná-li se o 

potraviny určené k bezprostřední konzumaci 

+ min. 10m od "okénka"

I.b.

společně max. 10 os., s výj. členů dom. + 

rozestup min. 2m od jiných os.
II.b)

nejsou využívány vnitř. prost. sportoviště, kde 

by nebyly splněny výše uv. podm., s vyj. WC 

za podm. nepotkávání se více os.

zákaz přít. veř. v prov. stravovacích služeb (x 

neveřejné; x TOGO)
I.b)

II.c)

s výj. II. + prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a prodejny 

zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; novin a 

časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužné; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; „zásilkovny“; 

zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. láz. léč. rehab. 

péči; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; servis výp. 

a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní zprostředkování a činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a instalace dalších výrobků pro 

domácnost; "pohřebiště"; myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze koupit ochr. prost, dých, cest, které 

brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a železářství; prodej a servis jízdních kol; 

sběr a výkup surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ řemeslných oborů; TIC; pokud uvedený prodej 

představuje převážnou část činnosti provozovny



zákaz zkoušení oblečení v prodejnách oděvů I.h)

zákaz podle I.a) se nevztahuje na II.

a) "neživnosti"

b) prodej potravin v oddělených částech prov.

d) venkovní trhy a tržiště za stan. podmínek

pravidla pro provozovny dle I.a) a II.a) až c) III.a)

podmínky prodeje nebal. pečiva III.b)

v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice" III.c)

podmínky provozu autoškol III.d)

prav. provozu ZOO, arboret atd. na vstupenky III.e)

pravidla provozu knihoven III.f)

ruší č. 80/2020 Sb. IV.

454 23.04.2020 70 196/2020 zákaz podeje v MO a služeb I.a) od 24.4.2020 do 27.4.2020

zákaz provozu  taxislužby s výjimkou rozvozu 

potravin a "taxikářů"
I.e)

zákaz přítomnosti veř. v provozovnách 

poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť s 

výj. posiloven, tělocvičen a fitness center se 

stanovenými pravidly

I.f)

zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní 

a škol a ubyt. x prodej a poskytnutí ubyt. 

služeb 1) os. za účelem výkonu povolání, 

podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) ciz. 

do opuštění ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v 

karanténě, 4) os. ohroženým dom. násilím

I.g)

c) provozovny max. 2500m2 a neumístěné v 

NC s prodejní plochou 5000+m2; nebo tam 

umístěné, vstupuje-li veřejnost z venku, a 

jsou "nekontaktní"

rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat zákazníky

přítomnost veř. ve veř. knihovnách stále zakázána č. 

72/2020 Sb.

s výj. II. + prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a prodejny 

zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; novin a 

časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužné; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; „zásilkovny“; 

zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. láz. léč. rehab. 

péči; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; servis výp. 

a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní zprostředkování a činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a instalace dalších výrobků pro 

domácnost; "pohřebiště"; myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze koupit ochr. prost, dých, cest, které 

brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a železářství; prodej a servis jízdních kol; 

sběr a výkup surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ řemeslných oborů; TIC; pokud uvedený prodej 

představuje převážnou část činnosti provozovny



zákaz čin. prov. strav. služeb v NC 5000+m2 I.c)

zákaz provozu heren a kasin I.d)

zákaz podle I.a) se nevztahuje na II.

a) "neživnosti"

b) prodej potravin v oddělených částech prov.

c) venkovní trhy a tržiště za stan. podmínek

pravidla pro provozovny dle I.a) a II.a) a b) III.a)

podmínky prodeje nebal. pečiva III.b)

v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice" III.c)

455 23.04.2020 70 197/2020 os. přít. na vzdělávání a akcích ŠZ I.1. od 27.4.2020; od 11.5.2020 zrušeno č. 220/2020 Sb.

zakazuje

zdvojení vynětí klinické a praktické výuky a praxe

zákaz provozu  taxislužby s výjimkou rozvozu 

potravin a "taxikářů"
I.e)

zákaz přítomnosti veř. v provozovnách 

poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť vč, 

bazénů

I.f)

zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní 

a škol a ubyt. x prodej a poskytnutí ubyt. 

služeb 1) os. za účelem výkonu povolání, 

podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) ciz. 

do opuštění ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v 

karanténě, 4) os. ohroženým dom. násilím

I.g)

os. přít. na hromadných formách výuky a 

zkoušek při studiu na VŠ; x indiv. návštěvy 

knihoven za účelem půjček stud. lit.; x os. 

přít. studentů na: 1) konzultaci nebo zkoušení 

s max. 5 přítomnými, 2) laboratorní, exp. 

nebo umělecké práci zejména pro realizaci 

záv. prací s max. 5 přítomnými, 3) klinické a 

praktické výuce a praxi.

I.2.

podmínky v II.: Podmínkou účasti studenta na výuce. 

zkoušce nebo jiné činnosti: 1) bez příznaků, 2) dezinfekce 

rukou při vstupu + VŠ zajistí dezinfekci, 3) nenařízena 

karanténa, 4) čestné prohlášení o bezpříznakovosti v 

posl. 2 týdnech

rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat zákazníky

s výj. II. + prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a prodejny 

zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; novin a 

časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužné; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; „zásilkovny“; 

zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. láz. léč. rehab. 

péči; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; servis výp. 

a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní zprostředkování a činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a instalace dalších výrobků pro 

domácnost; "pohřebiště"; myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze koupit ochr. prost, dých, cest, které 

brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a železářství; prodej a servis jízdních kol; 

sběr a výkup surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ řemeslných oborů; TIC; pokud uvedený prodej 

představuje převážnou část činnosti provozovny

zákaz přít. veř. v prov. stravovacích služeb (x 

neveřejné; x TOGO)
I.b)



os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek I.3.

os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. I.4.

podmínky pro I.2. II.

456 23.04.2020 70 198/2020 os. přít. na vzdělávání a akcích ŠZ I.1. od 24.4.2020 do 27.4.2020

zdvojení vynětí klinické a praktické výuky a praxe

os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek I.3.

os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. I.4.

podmínky pro I.2. II.

458 24.04.2020 72 203/2020 vstup spec. a klíč Zců Hyundai je v zájmu ČR

462 24.04.2020 72 204/2020 modifikace bodu I.3. č. 97/2020 Sb. úč. do 27.4.2020; zrušeno od 11.5.2020 č. 235/2020

483 27.04.2020 76 213/2020 zrušuje od 28.4. č. 143/2020 Sb. ("zóny")

491 30.04.2020 80 220/2020 účinnost 11.5.2020

os. přít. studentů při studiu na VŠ II.1. x klinická a praktická výuka a praxe

os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek II.2. všechny II. max 15 ve skupině

os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. II.3.

podm. os. přít. bez aktuních příznaků III.2.

zrušuje od 11.5.2020 č. 197/2020 Sb. IV.

492 30.04.2020 80 221/2020 výj. z č. 194/2020 Sb. pro vybrané bohoslužby max. 60 osob

I.5.

os. přít. na hromadných formách výuky a 

zkoušek při studiu na VŠ; x indiv. návštěvy 

knihoven za účelem půjček stud. lit.; x os. 

přít. studentů v závěrečném ročníku studia 

na: 1) konzultaci nebo zkoušení s max. 5 

přítomnými, 2) laboratorní, exp. nebo 

umělecké práci zejména pro realizaci záv. 

prací s max. 5 přítomnými, 3) klinické a 

praktické výuce a praxi.

I.2.

os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a 

podmínky v II.: Podmínkou účasti studenta na výuce. 

zkoušce nebo jiné činnosti: 1) bez příznaků, 2) dezinfekce 

rukou při vstupu + VŠ zajistí dezinfekci, 3) nenařízena 

karanténa, 4) čestné prohlášení o bezpříznakovosti v 

posl. 2 týdnech

os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a 
I.5.

zak. os. přít. na vzdělávání dle ŠZ s výj.: a) + b) 

"absolvujících" skupiny po max. 15 , c) škol při 

diag. ústavech, dětských dom. a vých úst. a v 

diag. třídách, d) škol při zdrav. zař. 

I.1.

os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a 

II. stupně x střed vol. času + max. 15 ve skup.

I.2.

podm. čestné prohl. o nezpříznakovosti před 

vstupem
III.1.



495 30.04.2002 80 222/2020 účinnost od 1.5.2020

vstup do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj. I.2. od 11.5.2020 zrušeno a nahrazeno č. 226/2020 Sb.

výjimky z oznam. povinnosti vstupu I.3.

karanténí opatření při vstupu I.4.

vstupující předloží KHS potrvzení o testu do 72h I.5.

vstupující na > 72h z EU podmínky krit. Zce I.7.

servismani KI dodržovat prav. pro krit. Zce I.8.

potvrz. pendlera o testu ne starším 4 dnů I.9.

následné testy os. dle I.1.j. 10-14d po vstupu I.10.

nezbytný vstup bez testu na povol. ministra I.11. osob dle I.1.j.

pov. subjektů. přijímajících os. dle I.1.j. I.12.

vymezení potvr. o testu a nal. mim. situace IV. nal. mim. situace jen pro I.1.h), ne I.3.b)

ruší č. 193/2020 Sb. VI.

490 30.04.2020 81 223/2020 om. volného pohybu osob úč. od 11.5.2020; neruší úpravu v č. 194/2020 Sb.

ohledně roušek potenciálně odporuje MimO MZ

I.b.

NSJ, zákaz uměleckých představení a akcí a 

jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí 

přehlídek a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, 

a to veř. i soukr., s účastí ve stejný čas 100+ 

os.; to neplatí pro schůze, zasedání a pod. 

akce úst. orgánů, OVM, soudů a jiných veř. 

os., které se konají na základě zákona

II.

konzumovat potraviny vč. nápojů na veřej. v 

místě prodeje pouze v nezbytně nutných příp. 

pro potřeby nezb. občerstvení, jedná-li se o 

potraviny určené k bezprostřední konzumaci 

+ min. 10m od "okénka"

zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ 

nebo trvalého pobytu do ČR s výjimkami

I.1. ano výjimky: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. mim. 

případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia

vstupující oznam. příznaky počínajícího vir. 

onemoc.; strpět kontrolu na hranicích
I.6.

omezení volného pohybu os. vstoupivších do 

ČR, kterým nebyla nařízena karanténa
III.

repatriující se do ČR a os. dle I.1.j. pov. 

předem oznámit datum a způsob zast. úřadu 

ČR a os. dle I.1.j. v ČR k cestě do bydliště 

nepoužívat MHD a taxi

II.

na veř. dostup. místech max. 10 osob s výj. 

členů domácnosti, výk. pov., podnik. nebo 

jiné obdobné čin., pohřbu a rozestup 2+m

I.a.



omez. sportování na venkov. sportovištích III.

společně max. 100 os. III.a)

podmínky org. tréninku sportovců IV.b)

pravidla účasti na sňatku a reg. partnerství IV.c)

pravidla účasti na bohoslužbě IV.d)

493 30.04.2020 81 224/2020 omezení provozoven úč. od 11.5.2020

zák. provozu taxi, x rozvoz potravin a taxikáři I.c)

zák. přít. veř. ve vnitřních bazénech a saunách I.d)

zák. prohlídky vnitřních prostor hradů a zámků I.e)

živnostenské porušování integrity kůže I.g)

pravidla pro provozovny s nezakázaným prov. II.a)

podmínky prodeje nebal. pečiva II.b)

v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice" II.c)

pravidla pro venkovní trhy a tržiště II.d)

prav. provozu ZOO, arboret atd. na vstupenky II.e)

pravidla provozu knihoven II.f)

pravidla prodeje oděvů a obuvi II.g)

pravidla pro holiče a kadeřníky II.h)

nejsou využívány šatny, umývárny, sprchy a 

pod., kde by nebyly splněny výše uv. podm., s 

vyj. WC za podm. nepotkávání se více os.; v 

těchto případech zvýš. hyg. opatření

III.b)

NSJ, zákaz uměleckých představení a akcí a 

jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí 

přehlídek a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, 

a to veř. i soukr., s účastí ve stejný čas 100+ 

os.; to neplatí pro schůze, zasedání a pod. 

akce úst. orgánů, OVM, soudů a jiných veř. 

os., které se konají na základě zákona

II.

rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat zákazníky

přítomnost veř. ve veř. knihovnách stále zakázána č. 

72/2020 Sb.; zákazník? zboží?

nedává příliš smyslu (jakých výše uvedených podmínek? 

I. nebo II.?) Na WC nesmí být div. představení pro více 

než 100 osob, ale na záchod musíme po jednom?

podmínky hrom. akcí s úč. nejvýše 100 os. ve 

stejný čas
IV.a)

zák. přít. veř. v provozovnách strav. služeb s 

výj. prov. nikoli pro veř., TOGO, "zahrádky"
I.a)

zák. prodeje v provozovnách strav. služeb v 

NC 5000m2+
I.b)

zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní 

(pro účely láz. léč. rehab. péče) a škol a ubyt. 

x prodej a poskytnutí ubyt. služeb 1) os. za 

účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo 

obodbné činnosti 2) ciz. do opuštění ČR nebo 

s prac. pov. ČR, 3) os. v karanténě, 4) os. 

ohroženým dom. násilím

I.f)



pravidla pro provoz muzeí, galerií apod. zař. II.j)

pravidla pro provoz "zahrádek" II.l)

pravidla pro provoz NC nad 5000m2 II.m)

pravidla pro provoz vnitřních sportovišť II.n)

zrušuje č. 195/2020 Sb. III.

506 04.05.2020 82 225/2020 zrušuje č. 73/2020 Sb. I. úč. 11.5.2020

mez. let. dopr. cestujících jen letiště VH PRG II.

výjimku z II. může udělit min. dopravy III.

511 04.05.2020 82 226/2020 účinnost od 11.5.2020

vstup ciz.  do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj. I.2.

vstup tuzemce oznam. vzdál. příst. KHS s výj. I.3.

vstupující na > 72h z EU podmínky krit. Zce I.7.

servismani KI dodržovat prav. pro krit. Zce I.8.

potvrz. pendlera o testu ne starším 4 dnů I.9.

pov. subjektů. přijímajících os. dle I.1.j. až n) I.10.

osob dle I.1.j. až n)

není výj. pro studenty a vzdělávání!!!

přeruš. říz. o žád. o opr. k pobytu 90+ dnů s výj. I.13. není výj. pro studenty a vzdělávání!!!

vymezení lék. potvr. o abs. testu III.1.

vymezení potvrzení o abs. testu III.2.

pravidla pro pro činnost manikúry, pedikúry, 

masáží, kosmetických služeb a podologie

II.i)

pravidla pro provoz divadel, kin, konc. síní, 

cirkusů apod.
II.k)

zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ 

nebo trvalého pobytu k 12.3.2020 do ČR s 

výjimkami

I.1. ano výjimky VŠ: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. 

mim. případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia

vstupující od 11.5.2020 oznam. příznaky 

počínajícího vir. onemoc.; strpět kontrolu na 

hranicích

I.6.

omezení volného pohybu os. vstoupivších do 

ČR, kterým nebyla nařízena karanténa a osob. 

uvedených v I.1.i) až n)

II.

kdo oznámil vstup podrobit se RT PCR testu a 

potvrzení o testu do 72h předložit KHS
I.5.

karanténí opatření při vstupu při nepředlož. 

potvr. o testu do 72h
I.4.

nezbytný vstup bez testu na povol. ministra & 

test RT-PCR do 72h a před. lék. potvrz. KHS
I.11.

zast. příjímaní žád. o víza. přech. a trv. pobyty 

na zast. úř. ČR s výj.
I.12.



vymezení nal. mim. situace podle I.1.h) III.3. nal. mim. situace jen pro I.1.h), ne I.3.b) (analogicky?)

zrušuje bod I.2. a 4 č. 71/2020 Sb. V.a)

zrušuje č. 222/2020 Sb. V.b)

521 07.05.2020 86 235/2020 zúžení pozast. soc. služ. dle I.3. č. 97/2020 Sb. I. úč. 11.5.2020

zrušuje č. 204/2020 Sb. II.  ruší "novelu" č. 97/2020 Sb., která již nabyla účinnosti!

538 11.05.2020 87 236/2020

IT čestná prohlášení platí do konce NS II.1.

IT prodloužení platnosti prohlídek do konce NS II.2.

zrušuje s úč. od 14.5.20 část II. bod 1.b) a 2. č. 

127/2020
I.

přer. doby, jejímž uplyn. zaniká plat. zam. 

karty nebo od ní odvoz. opráv. k pobytu, a to 

na dobu NS; přer. zač. běžet doba nová

III.4.
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MZDR 5503/2020-2/PRO

MZDR 9826/2020-1/HES hlášení akcí s předpokládanou účastí nad 5 tis. osob zrušeno 17.4.2020 MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN

Stav k 28. květnu 2020 ve 02h

Zpracoval Mgr. Martin Prokeš, JAMU; chyby laskavě hlaste na prokes@jamu.cz nebo 604 71 71 76.

Mimořádná opatření Min. zdrav.

(Aktualizace dostupné na http://koronavirus.jamu.cz)

čj. poznámky

MZDR 5503/2020-8/PRO omezení prodeje FFP3 na posk. zdrav. služeb a ČR zrušeno MZDR 5503/2020-12/PRO

Mimořádná opatření MZ na webu

MZDR 5503/2020-5/PRO zákaz letů z Korejské republiky úč. od 5.3.2020; zrušeno MZDR 5503/2020-15/PRO

Zkratky: KI - kritická infrastruktura; MO - maloobchod/ní; MZ - min. zdravotnictví; NC - nákupní centrum; NS - nouzový stav; OVM - orgán veřejné 

moci; PPS - provozovna poskytovatele služeb; RO - riziková oblast; SO - správní orgán; ŠZ - školský zákon; ÚSC - územní samosprávný celek; Zec - 

zaměstnanec; Zel - zaměstnavatel

MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN

MZDR 5503/2020-6/PRO

zákaz letů z ČLR

zákaz letů z postižených regionů Itáie

od 9.2.2020; zruš. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN 21.4.

od 5.3. po 14 dnů

MZDR 5503/2020-7/PRO Svět. poh. v biatlonu Nové město na M. - zákaz účasti diváků

úč. 10.2.2020; zruš. MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN zastavení příjmu žádostí o víza v ČLR a Hongkongu

zak. os. přítom. studentů na studiu na VŠ, žáků ZŠ, SŠ a VOŠ

MZDR 10904/2020-2/OBP nahrazení přílohy MZDR 10904/2020-1/OBP

MZDR 10908/2020-2/OBP nahrazení přílohy MZDR 10908/2020-1/OBP

zrušeno č. 72/2020 Sb. bod I.4. a také MZDR 

10666/2020-2/MIN/KAN

MZDR 5503/2020-9/PRO zákaz vývozu dezinfekčních přípravků rukou zrušeno 21.4.2020 MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN

MZDR 5503/2020-10/PRO oznamovací pov. a karanténa při návratu z Itálie od 7.3. změněno MZDR 10378/2020-1/MIN/KAN; zrušeno  

MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN

MZDR 5503/2020-12/PRO omezení prodeje FFP3 na ČR ruší MZDR 5503/2020-8/PRO

MZDR 10378/2020-1/MIN/KAN MZDR 5503/2020-10/PRO ne pro některé řidiče a piloty zrušeno měněné opatření

MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN oznamovací pov. a karanténa při návratu z Itálie ruší MZDR 5503/2020-10/PRO

MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN zastavení víz Irán zrušeno MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN

zrušeno MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN

zrušeno MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN 17.4.2020

MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN karanténa osob v kontaktu s infikovaným SARS-Cov2

MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN zákaz návštěv se širšími výjimkami než zrušující opatření zrušeno MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN

MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění

MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN. zákaz shromáždění nad 100 osob

MZDR 10908/2020-1/OBP IPA lékárenská dezinfekce

MZDR 10904/2020-1/OBP lihová lékárenská dezinfekce

MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN zrušeno č. 74/2020 Sb. bod II. a také MZDR 

18032/2020-1/PRO, "Protože posouzení tohoto 
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16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020
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17.03.2020
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20.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020do 1.4.2020 6:00; dříve č. 82/2020 Sb.

chybí výslovná výjimka pro "prodeje přes Internet a 

dalšími vzdálenými prostředky,", jak byla uvedena  v 

č. 82/2020 Sb.

navazuje MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN

do 1.4.2020 6:00MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN

MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN

omezení úř. hodin na 3h v Po a St

minimalizace přítomnosti Zců na pracovišti

s výjimkou prodejen potravin; PHM; paliv, hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiva a 

potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího 

zboží; novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

lázeňské služby hrazené alespoň zčásti z veř. zdrav. poj.; 

pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich 

odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve 

stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; 

servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., 

přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence

oddělené pracovní skupiny

1. zákaz prodeje v MO a služeb v provozovnách 

omezení práce OVM a SO

omezení os. kontaktu (uvnitř; ex. osoby)

MZDR 12591/2020-1/OES pov. "zdravotníků" informovat Zele o rizikovém kontaktu + 

u zbytných karanténa, u nezbytných zvláštní pravidla

MZDR 12756/2020-2/MIN/KAN

MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN

MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN

omezení předepisování Plaquenilu

omezení volného pohybu;  shodné s č. 85/2020 Sb. až na 

nový 2.c) (na veřejnosti s výj. max ve dvou, odstup 2m )

MO prodejny potravin, hyg. zboží, kosm. a jin. drog. zboží 

nad 500m2 8-10h jen 65+, ZTP/P 50+, Zci pečovatelských 

zař.

ruší MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

zrušeno od 26.5.2020 MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN 

zrušeno MZDR 12756/2020-3/MIN/KAN

zrušeno k 27.4.2020 MS Pha 14 A 41/2020 pro nezák.

shodné s č. 87/2020 Sb.

zrušeno MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN

MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN zákaz návštěv pacientů v lůžkové péči od 18.3.2020; otci u porodu už ne

zákaz návštěv uživatelů v pobytových a odlehčovacích soc. 

služeb

od 18.3.2020

obé s výj. nezletilých, om. svéprávných a umírajících

MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN MO prodejny potravin, hyg. zboží, kosm. a jin. drog. zboží, 

lékárny a výdejny zdrav. prostř. 10-12h jen 65+

u potravin zdvojeno s č. 108/2020 Sb.

zrušeno MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

ruší MZDR 11853/2020-1/OBP; zrušeno MZDR 

11853/2020-12/OBP

MZDR 10310/2020-1 /MIN/KAN biocidních přípravek Anti-COVID

MZDR 12056/2020-1/OES žádanka pro vyšetření SARS-CoV-2

MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN omezení prov. zdrav. výkonů v rámci plánované péče zrušeno od 18.5.2020 MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN

MZDR 11853/2020-5/OBP rozšíření prodeje ANTI-COVID

MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu zrušeno MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN

MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN zákaz přijímat nové pacienty k láz. léč. rehab. péči od 19.3.2020; zrušeno MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN

MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN vyčlenění lůžek akutní lůžkové péče

MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN

MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN MO prodejny potravin, hyg. zboží, kosm. a jin. drog. zboží 7-

9h jen 65+, ZTP/P 50+

ruší MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN

zrušeno MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN

ruší MZDR 12756/2020-1/MIN/KAN z téhož dne

do 1.4.2020 6:00

navazuje MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN

x činnosti , které nejsou živností podle 

živnostenského zákona

operátorům GSM a bankám - sledujte!



23.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

x okénko Togo

dříve č. 84/2020 Sb.

dříve č. 84/2020 Sb.

ruší MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN

ruší MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN

výrok III. obsahuje odůvodnění rozhodnutí!

ruší MZDR 11853/2020-5/OBP

6. zákaz provozu heren a kasin, autoškol, taxislužby s 

výjimkou "taxikářů", samoobslužných prádelen a čistíren; 

zákaz přít. veř. v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků 

a hobby marketů a poskyt. služeb sportovišť

5. dispečink OOP

MZDR 5503/2020-15/PRO

MZDR 11853/2020-12/OBP

2. metodika třídění a péče o pac. s (podezřením) na COVID-19

zrušeno od 27.4.2020 MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN

ruší MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN

7. zákaz prodeje ubyt. služ.; s výj. ubytoven, lázní a škol a 

ubyt. pro cizince

zákaz přijímat nové pac. násl. lůžkové léč. rehab. péče

Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

ruší MZDR 5503/2020-5/PRO (lety z Korejské rep.)

dodávání biocidu Anti-COVID (rozšíření držitelů povolení)

3. triáž de 2.

4. vyčlenit prost. pro péči o pac. s (podezřením) na COVID-19

1. prostor pro triáž u vstupu

MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN

MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN

zákaz přijímat nové pac. lázeňské léč. rehab. péče

poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje

2. přít. veř. v prov. stravovacích služeb

3. zákaz čin. prov. stravovacích služeb v NC nad 5000m2

4. podmínky prodeje nebaleného pečiva

5. v MO prodejně potravin u vstupu rukavice

MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN

MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN

s výjimkou prodejen potravin; PHM; paliv, hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiva a 

potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího 

zboží; novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

lázeňské služby hrazené alespoň zčásti z veř. zdrav. poj.; 

pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich 

odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve 

stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; 

servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., 

přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence

zrušeno MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

zrušeno od 27.4.2020 MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN



26.03.2020

27.03.2020

x okénko Togo

ruší MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN

Od 27.3.2020 6:00 do 1.4.2020 6:00

1. zákaz prodeje v MO a služeb v provozovnách 

vláda vzala na vědomí č. 131/2020 Sb.zákaz prodeje MO a služeb a další výjimky

zrušeno k 27.4.2020 MS Pha 14 A 41/2020 pro nezák.

2. přít. veř. v prov. stravovacích služeb

3. zákaz čin. prov. stravovacích služeb v NC nad 5000m2

4. podmínky prodeje nebaleného pečiva

5. v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice"

prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zaj. 

ubytování pro kritické Zce VI. č. 140/2020 Sb.

MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

navazuje MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN

od 28. března 2020

ruší MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN.

s výjimkou prodejen potravin; PHM; paliv, hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiva a 

potřeb pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího 

zboží; novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

lázeňské služby hrazené alespoň zčásti z veř. zdrav. poj.; 

pohřební služby; květinářství; provádění staveb a jejich 

odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické 

práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve 

stavebnictví; prodej textilního materiálu a galanterie; 

servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, spotřební el., 

přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence; ZÁMEČNICTSTVÍ A 

SERVIS DALŠÍCH VÝR. PRO DOMÁCNOST; OPRAV, ÚDRŽBY 

A INSTALECE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOST; 

"POHŘEBIŠTĚ"; MYČKY AUT

7. zákaz prodeje ubyt. služ.; s výj. ubytoven, lázní a škol a 

ubyt. OSOBY ZA ÚČELEM VÝKONU POVOLÁNÍ NEBO 

PODNIKÁNÍ A pro cizince

MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN

6. zákaz provozu heren a kasin, autoškol, taxislužby s 

výjimkou rozvozu potravin a "taxikářů", samoobslužných 

prádelen a čistíren; zákaz přít. veř. v prodejnách stavebnin, 

stavebních výrobků a hobby marketů a poskyt. služeb 

sportovišť

zákaz návštěv pacientů zdrav. zař, kde je posk. lůžková 

péče; x s výj. nezletilých, om. svéprávných a umírajících



27.03.2020

27.03.2020

29.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

01.04.2020

do výjimek doplněny: 1)  prodejny domácích potřeb, pokud  

v nich lze koupit ochr. prost, dých, cest, které brání šíření 

kapének, rukavice nebo desinfekci, 2) prodej potravin v 

provozovnách, pro které prodej potravin sice 

nepředstavuje převážnou část činností , avšak část 

provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena 

od ostatních částí provozovny

dříve MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN

do 11.4.2020 do 6:00

dříve MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN (obsahově shodné)

do 11.4.2020 do 6:00

od 6.4. ne pro Czechpoint MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

navazuje MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN

dříve MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN (obsahově shodné)

MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN

zrušeno MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN

zákaz prodeje MO a služeb a výjimky z něj

obsahově shodné s dřívějším, až na:

zrušeno MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

omezení práce OVM a SO

omezení os. kontaktu (uvnitř; ex. osoby)

omezení úř. hodin na 3h v Po a St

minimalizace přítomnosti Zců na pracovišti

oddělené pracovní skupiny

omezení volného pohybu

zákaz prodeje MO a služeb a výjimky z něj

poskytovatelům soc. služeb v domovech zdrav. post., 

seniorů a dom. se zvl. režimem a posk. odlehčovacím 

služeb v pobyt. formě přijímat klientu po neg. testu COVID-

19 a 14 dnů karanténa

MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN

MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN

MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN

MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN

do 11.4.2020 do 6:00

dříve MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN (obsahově shodné)

do 11.4.2020 do 6:00

zrušeno MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN

poskytovatelům zdrav. služeb násl. a dlohodob. lůžk péče, 

soc. služeb v domovech zdrav. post., seniorů a dom. se zvl. 

režimem a posk. odlehčovacím služeb v pobyt. formě 

vyčlenit prostory pro pacienty s COVID-19, oddělení osob, 

sledovat zdrav. stav., přijmout opatření

od 25.5.2020 zrušeno MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN

zrušeno od 16.4.2020 MZDR 16215/2020-1/MIN/KANelektronické žádanky NZIS

zákaz návštěv uživatelů v pobytových a odlehčovacích soc. 

služeb; x s výj. nezletilých, om. svéprávných a umírajících

MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN

MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN

zákaz přít. 3 os. u porodu; x s výj. cizinky s potřebou 

tlumočení , záv. duš. nemocné nebo záv. zdrav. postižené a 

s výj. případů, kdy se očekává nar. mrtvého plodu

zrušeno od 16.4.2020 MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN

MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN

zrušeno MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

zák. pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochr. prostř. dých. 

cest proti šíř. kapének; oproti nezrušenému č. 106/2020 

Sb. výj. pro děti do 2 let a samotné řidiče v uzavřeném 

stále platí č. 106/2020 Sb., které neobsahuje výjimky; 

patrně se uplatní pravidlo "lex" posterior

(chybí výjimka dle bodu VI. č. 140/2020 Sb. - kritičtí Zci)



01.04.2020

02.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

prodat a poskytnout ubytovací služby lze i os. s nařízenou 

karanténou z důvodu předchozího pobytu v zahraničí

účinnost 3.4.2020

účinnost hned; navazuje č. 152/2020 Sb.

účinnost ihned;

dočasné pov. medicinálního kyslíku

ruší MZDR 5503/2020-12/PRO

laboratořím zajišťujícím vyšetření vzorků na SARS-CoV-2 se 

nařizuje poskytovat info CŘM Covid-19

v MO prodej.potravin u vstupu "rukavice" nebo jiný ochr. prost.

MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

čj. použito i pro jinou věc dále!

MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN

platnost dnem vydání, kdy účinnost….

od 9.4.2020

ruší MZDR 12756/2020-2/MIN/KAN

účinnost 3.4.2020

účinnost 4.4.2020

zrušeno MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

ukončení platnosti omezení úř. hodin (bodu I.3. MZDR 

12745/2020-5/MIN/KAN) ve vztahu k Czech Pointům

MZDR 14994/2020-1/LEG

MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN

MZDR 12756/2020-3/MIN/KAN

Hydroxychloroquine-sulfat TEVA - povolení a distribuce

MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN Kraje a Praha: vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro 

os., jimž jsou poskytováný soc. služby s COVID-19

omezení předepisování Plaquenilu

odběrovým místům SARS-CoV-2 se nařizuje poskytovat info 

Centrálnímu řídícímu místu Covid-19

zákaz prodeje MO a služeb a výjimky z něj

obsahově shodné s dřívějším, až na:

7. umožněna (snad) vnější sportoviště

omezení volného pohybu osob (totožné s předchozím až na)

1) rouška, oddělení překážkou nebo min. 2m

2) max. 2 os. s výj. členů dom., nebo odstup min 2m

3) nejsou využívány vnitřní prostory sportoviště (ie. sprchy)

MZDR 13660/2020-3/OLZP

MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN

MZDR 14629/2020-1/NH

ruší od 7.4.2020 MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN

platnost dnem vydání, kdy účinnost….

ruší MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN

účinnost 7.4.2020

zrušeno od 11.4.2020 MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

ruší MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN

1. poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče 

hlásit MZ dostupnou kapacitu pro pac. s COVID-19 a 

karantenovených zdrav. prac.

MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

2. v provozovnách dle výjimek: rozestupy 2m, řízení front, 

umístit dezinfekční prostředky, rukavice pracovníkům, 

informovat zákazníky

1. do výjimek doplněny: 1) hobbymarkety, stavebniny a 

železářství, 2) prodej a servis jízdních kol, 3) sběr a výkup 

surovin a kompostárny,

zrušeno od 24.4.2020 MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN

1. až od 9.4.2020

zrušeno od 20.4.2020 MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN

3. sportování ve venkovních sportovištích, parcích, přírodě 

a jiných veř. přístupných místech za splnění stanovených 

podmínek

Kraje a Praha: vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro 

os., jimž jsou poskytovány soc. služby s COVID-19 (upřes.)



09.04.2020

09.04.2020

09.04.2020

09.04.2020

09.04.2020

10.04.2020

14.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

povinost poskytovatele vybraných soc. služeb vyšetřovat 

Zce rapid testem, vést evidenci testů a oznámit poz. testy

ruší MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

2. d) konzumovat potraviny vč. nápojů na veřejnosti v 

místě prodeje pouze v nezbytně nutných příp. pro potřeby 

nezb. občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k 

bezprostřední konzumaci + min. 10m od "okénka"

ukončení platnosti omezení úř. hodin (bodu I.3. MZDR 

15757/2020-4/MIN/KAN) ve vztahu k Czech Pointům

úč. od 11.4.2020

zrušeno od 20.4.2020 MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN

os. přít. na výuce a zkouškách při studiu na VŠ; x indiv. 

návštěvy knihoven za účelem půjček stud. lit.; x os. přít. 

studentů v závěrečném ročníku studia na: 1) konzultaci 

nebo zkoušení s max. 5 přítomnými, 2) laboratorní, exp. 

nebo umělecké práci zejména pro realizaci záv. prací, 3) 

klinické a praktické výuce a praxi

Podmínkou účasti studenta na výuce. zkoušce nebo 

jiné činnosti: 1) bez příznaků, 2) dezinfekce rukou při 

vstupu + VŠ zajistí dezinfekci, 3) nenařízena 

karanténa, 4) čestné prohlášení o bezpříznakovosti v 

posl. 2 týdnech

ruší MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN

navazuje MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

ruší MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN.

zrušeno 1.5.2020 MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN

zrušeno MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN

úč. 20.4.2020; o tomtéž dříve č. 74/2020 Sb.

platnost dnem vydání, účinnost…. body I. až V. 22.4.

zrušeno od 1.6.2020 MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN

omezení práce OVM a SO; shodné s rušeným

ukončování karantény

omezení volného pohybu osob; shodné s rušeným až na

k org. a prov. karantény v soc. službách

ukončování karantény

os. přít. na vzdělávání a akcích dle ŠZ

MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN

MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN

MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

čj. použito již pro jinou věc dříve!

MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN

MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN

zák. pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochr. prostř. dých. 

cest proti šíř. kapének s výj. řidičů ve veř dopravě v 

uzavřené kabině, dětí do 2 let, os. se záv. poruchou aut. 

spektra, členů dom. v uzavřeném vozidle 

a) preference jiného než os. kontaktu, za jeho umožnění v 

běžných úř. hodinách

b) odstup min. 2m (fronty, židle, atd.), dezinfekce rukou  

pro klienty, roušky, zvýšená hyg. opatření

d) preference vzdáleného jednání s jinými orgány, osobně 

se zvýšenými hyg. opatřeními

od 9.4.2020

od 20.4.2020

zrušeno od 18.5.2020 MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN

od 11.4.2020 6:00 do 19.4.2020 včetně

MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

2. hlášení dle 1. prostřednictvím https://dip.mzcr.cz/ 

c) prefernece el. příjmu dokumentů a info klientům

e) přiměřeně pro vnitřní styk

2. oddělené pracovní skupiny

1. omezení os. kontaktu OVM a SO



15.04.2020

ruší MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN

zrušeno při nabytí úč. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN

zákaz prodeje MO a služeb a další výjimky

1. (+ 9. !) zákaz prodeje v MO a služeb v provozovnách 

os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek

os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz.

os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

s výjimkou prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb 

pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; 

novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

láz. léč. rehab. péči hrazenou alespoň zčásti z veř. zdrav. 

poj.; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a 

jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, 

geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a 

analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a 

galanterie; servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, 

spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a 

instalace dalších výrobků pro domácnost; "pohřebiště"; 

myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze 

koupit ochr. prost, dých, cest, které brání šíření kapének, 

rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a 

železářství; prodej a servis jízdních kol; sběr a výkup 

surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ 

řemeslných oborů; „neživnosti“; prodej potravin v 

provozovnách, pro které prodej potravin sice 

nepředstavuje převážnou část činností, avšak část 

provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena 

od ostatních částí provozovny

mohlo vůbec něco zrušit?

souběh s č. 198/2020 Sb.

platnost vydáním, účinnost 20.4.2020 (nenabylo)

zrušeno MZDR 16184/2020-2/MIN/KAN z 23.4.2020 

podepsaným 24.4.2020 v 17:24, od 24.4. 0:00 !!!

MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN

2. v provozovnách dle výjimek: rozestupy 2m, řízení front, 

umístit dezinfekční prostředky, rukavice pracovníkům, 

informovat zákazníky



15.04.2020úč. od 15. (I.6.) nebo 20.4. (III.), račte si vybrat!

nelze zakázat, toliko omezit

zrušeno od 27.4.20 MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN

zrušeno k 27.4.20 MS Pha 14 A 41/2020 pro nezák.

souběh s č. 194/2020 Sb.

MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN

dříve se zřejmě smělo jít např. do parku, ale již ne zpět

na webu MZ opraveno, leč rozhodnutí z 15.6. 

podepsáno ministrem až 16.4 po obědě

cest nezbytně nutných k obstarávání zákl. živ. potřeb vč. 

příbuzných a o os. blízkých

cest do zař. zdrav. a soc služeb, vč. nezbytného doprovodu 

příbuzných a os. blízkých, a zařízení vet. péče

konzumovat v místě prodeje jen v nezbytných případech, 

jedná-li se o potraviny k bezprostřední konzumaci, poodejít 

min. 10m

3. možnost sportování ve venkovních sportovištích, 

parcích, přírodě a jiných veř. přístupných místech za 

splnění stanovených podmínek

zrušeno od 24.4.20 MZDR 17606/2020-1/MIN/KAN 

rozhodnutím z 23.4. podepsaným 24.4. v 17:22

8. zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní a škol a 

ubyt. x prodej a poskytnutí ubyt. služeb 1) os. za účelem 

výkonu povolání, podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) 

ciz. do opuštění ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v 

karanténě, 4) os. ohroženým dom. násilím

9. zákaz prodeje MO a služeb se nevztahuje na venkovní 

trhy a tržiště; pravidla:1) ne potrvainy výl. k bezprostřední 

konzumaci, 2) min. 2m mezi prodejními místy, 3) rozestup 

zák. min. 2m, 4) dezinfekce u každého prodejního místa, 5) 

rukavice, 6) bez ochutnávek a zkoušení oblečení

pohřbů

1. omezení volného pohybu osob s výjimkou

cest do zaměstnání nebo k výkonu podnik./obdobné činnosti

nezbytných cest za rodinou nebo os. blízkými

cest nezbytně nutných k předchozímo po jinou os. (výpomoc)

výkon některých povolání nebo činnosti 

MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN

pobyt v přírodě nebo parcích

omezit kontakty s jinými os. na nezbytně nutnou míru

3. přít. veř. v prov. stravovacích služeb (x neveřejné; x TOGO)

4. zákaz čin. prov. stravovacích služeb v NC nad 5000m2

5. podmínky prodeje nebaleného pečiva

6. v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice"

7. zákaz provozu heren a kasin, autoškol, taxislužby s 

výjimkou rozvozu potravin a "taxikářů", přítomnosti veř. v 

provozovnách poskytovatelů služeb vč. vnitřních sportovišť

cest na výuku, zkoušky a jiné činnosti na VŠ dle výjimky MZ

cest zpět do místa bydliště

2. pobývat v bydlišti, opoštět jej na dobu nezbytně nutnou

na veřejně dostupných místech max. 2 (x členové domácnosti, výkon pov., pod. atd. a pohřeb), odstup min. 2m, je-li to možné



15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

16.04.2020

17.04.2020

17.04.2020

17.04.2020

17.04.2020

17.04.2020

od  16.4.2020; dříve MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN

zákaz prodeje MO a služeb a další výjimky

1. (+ 9. !) zákaz prodeje v MO a služeb v provozovnách 

úč. 20.4.2020; o tomtéž dříve MZDR 16193/2020-

1/MIN/KAN

zrušeno od 25.5.2020 MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN

na webu bez el. podpisu!

MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN

zrušeno 16215/2020-2/MIN/KAN od 18.4.2020

úč. 27.4.2020; úč. nenabylo

dle textu bohuslužby do 15 os., dle odůvodnění výj. 

pro 25…

s výjimkou prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb 

pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; 

novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

láz. léč. rehab. péči hrazenou alespoň zčásti z veř. zdrav. 

poj.; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a 

jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, 

geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a 

analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a 

galanterie; servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, 

spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a 

instalace dalších výrobků pro domácnost; "pohřebiště"; 

myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze 

koupit ochr. prost, dých, cest, které brání šíření kapének, 

rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a 

železářství; prodej a servis jízdních kol; sběr a výkup 

surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ 

řemeslných oborů; „neživnosti“; prodej potravin v 

provozovnách, pro které prodej potravin sice 

nepředstavuje převážnou část činností, avšak část 

provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena 

od ostatních částí provozovny

zrušeno od 24.4.20 MZDR 17606/2020-1/MIN/KAN 

rozhodnutím z 23.4. podepsaným 24.4. v 17:22

nelze zakázat, toliko omezit

ruší MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN

3. možnost sportování ve venkovních sportovištích, 

parcích, přírodě a jiných veř. přístupných místech za 

splnění stanovených podmínek

Vzhledem k tomu, že vláda  15.3. "zakázala" volný 

pohyb osob na území celé ČR, odpadly tak důvody pro 

existenci mimořádného opatření. Ok, jen měsíc…

Vzhledem k tomu, že vláda České republika od 31.3. …

akce nad 100 osob; dtto; rušené zrušeno také č. 

72/2020 Sb.

od 16.4.2020 do skončení NS, max. do 1.7.2020

od 16.4.2020; dříve MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN

zákaz návštěv uživatelů v pobytových a odlehčovacích soc. 

služeb; x s výj. nezletilých, om. svéprávných a umírajících

1. zákaz návštěv pacientů zdrav. zař, kde je posk. lůžková 

péče; x s výj. přít. 3 os. u porodu za v 2. stanovených 

podmínek, nezletilých, om. svéprávných a umírajících

MZDR 16312/2020-1 /MIN/KAN

zrušení MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN od 17.4.

MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN

MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN

zrušení MZDR 9826/2020-1/HES od 17.4.

(zákaz hromad. akcí nad 5 tis. osob)

Avigan - povolení ner. přípravku

5. možnost sňatečného obřadu/vstupu do reg. partnerství 

za stanovených podmínek

MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN

MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN

MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN

MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN

souběh s č. 196/2020 Sb.

zrušení MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN (návrat z IT)

omezení volného pohybu osob

shodné s rušeným + výj. a podmín. pro bohuslužby do 15 os.

MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN

zrušeno k 24.4.2020 MZDR 16193/2020-3/MIN/KAN

4. možnost tréninku profesionálních sportovců za 

stanovených podmínek

elektronické žádanky NZIS

nařízení Vězeňské službě ČR

zrušeno k 27.4.2020 MS Pha 14 A 41/2020 pro nezák.



2. v provozovnách dle výjimek: rozestupy 2m, řízení front, 

umístit dezinfekční prostředky, rukavice pracovníkům, 

informovat zákazníky

3. přít. veř. v prov. stravovacích služeb (x neveřejné; x TOGO)

4. zákaz čin. prov. stravovacích služeb v NC nad 5000m2

5. podmínky prodeje nebaleného pečiva

6. v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice"

7. zákaz provozu heren a kasin, autoškol, taxislužby s 

výjimkou rozvozu potravin a "taxikářů", přítomnosti veř. v 

provozovnách poskytovatelů služeb vč. vnitřních sportovišť

8. zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní a škol a 

ubyt. x prodej a poskytnutí ubyt. služeb 1) os. za účelem 

výkonu povolání, podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) 

ciz. do opuštění ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v 

karanténě, 4) os. ohroženým dom. násilím

9. zákaz prodeje MO a služeb se nevztahuje na venkovní 

trhy a tržiště; pravidla:1) ne potraviny výl. k bezprostřední 

konzumaci, 2) min. 2m mezi prodejními místy, 3) rozestup 

zák. min. 2m, 4) dezinfekce u každého prodejního místa, 5) 

rukavice, 6) bez ochutnávek a zkoušení oblečení

změna oproti zrušenému :-)

stále zakázáno č. 80/2020 Sb.

s výjimkou prodejen: potravin; PHM; paliv; hyg. zboží, 

kosmetiky a jin. drogistického zboží; lékárny, výdejny a 

prodejny zdrav. prostř.; malých dom. zvířat; krmiv a potřeb 

pro zvířata; brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; 

novin a časopisů; tabákových výr.; služeb prádelen a 

čistíren; opravy sil. vozidel max. 30 os.; odtahy a 

odstraňování závad vozidel v provozu na poz. kom; 

náhradní dílů k dopr. prostř. a výr. technologiím; 

„zásilkovny“; zahrádkářské potřeby včetně osiva a sadby; 

pokladní prodej jízdenek; lázeňská zařízení poskytující výhr. 

láz. léč. rehab. péči hrazenou alespoň zčásti z veř. zdrav. 

poj.; pohřební služby; květinářství; provádění staveb a 

jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, 

geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a 

analýzu ve stavebnictví; prodej textilního materiálu a 

galanterie; servis výp. a telekom. techniky, AV přijímačů, 

spotřební el., přístrojů a výrobků pro domácnosti; realitní 

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví a servis a 

instalace dalších výrobků pro domácnost; "pohřebiště"; 

myčky aut; prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze 

koupit ochr. prost, dých, cest, které brání šíření kapének, 

rukavice nebo desinfekci; hobbymarkety, stavebniny a 

železářství; prodej a servis jízdních kol; sběr a výkup 

surovin a kompostárny; prodej vozidel; „bezkontaktních“ 

řemeslných oborů; „neživnosti“; prodej potravin v 

provozovnách, pro které prodej potravin sice 

nepředstavuje převážnou část činností, avšak část 

provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena 

od ostatních částí provozovny



17.04.2020

19.04.2020

21.04.2020

21.04.2020

21.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

23.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

24.04.2020

24.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

zrušeno od 5.5.2020 MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN

MZDR 18092/2020-2/0LZP

souběh rušeného s č. 198/2020 Sb.

z 23.4.2020 podepsaným 24.4.2020 v 17:22 !!!

soubeh prvního rušeného s č. 194/2020 Sb.

z 23.4.2020 podepsaným 24.4. v 17:23

souběh rušeného s č. 196/2020 Sb.

z 23.4., ale podepsano až 24.4.2020

úč. 27.4.2020

zrušeno od 25.5.2020 MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN

dříve MZDR 12059/2020-3/OLZP

které bylo již zrušeno č. 74/2020 Sb.

úč. od 1.5.2020

v rozporu s č. 223/2020 Sb. úč. ale až od 11.5.2020

ruší MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN

MZDR 16184/2020-2/MIN/KAN

elektronické žádanky NZIS

"Chytrá karanténa"

ruší MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN (lety z ČLR)

ruší MZDR 5503/2020-2/PRO (víza ČLR a Hongkong)

ruší MZDR 5503/2020-9/PRO (vývoz dezinfekce)

ruší MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN (víza Teherán)

Studie kolektivní imunity

ruší od 24.4. 0:00 MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN

MZDR 16193/2020-3/MIN/KAN

MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN

MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN

MZDR 17280/2020-3/OLZP

MZDR 11853/2020-18/OBP

MZDR 18032/2020-1/PRO

MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN 1. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj. do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny; "duš. 

indisponovaných"; členové dom. v uzavřeném voze; řidičů 

veř. dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. díla a 

osob účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. 

podle bodu 2; vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů 

za podm. podle bodu 2.

2. podmínky pro bezrouškové provádění aut. díla a 

účinkující při tvorbě AV díla nebo pořadu a vystupují v 

pořadech ve studiu a bez hostů

úč. od 23.4.2020

z 23.4.2020 podepsaným 24.4.2020 v 17:24 !!!

dodávání biocidu Anti-COVID (povoleno do 30.4.2020 + 

odkladná lhůta do 15.5.2020  a použitelnost stávajících 

zásob do konce skladovatelnosti)

dočasné pov. HYDROXYCHLOROQUINE

SULFATE SANDOZ na 8 měs. od vyvěšení

ruší od 24.4.2020 MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN a MZDR 

16484/2020-1/MIN/KAN

ruší od 24.4.2020 MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN

ruší od 24.4.2020 MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

omezení provozu poskyt. lázeňské léč. rehab. péče

ruší od 27.4.2020 MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN

dočasné pov. REMDESIVIR II.

MZDR 17606/2020-1/MIN/KAN

úč. 18.4.2020; zrušeno MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN 

úč. 20.4.2020

úč. 21.4.2020

úč. 21.4.2020

úč. 21.4.2020MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN

MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN

9. zákaz prodeje MO a služeb se nevztahuje na venkovní 

trhy a tržiště; pravidla:1) ne potraviny výl. k bezprostřední 

konzumaci, 2) min. 2m mezi prodejními místy, 3) rozestup 

zák. min. 2m, 4) dezinfekce u každého prodejního místa, 5) 

rukavice, 6) bez ochutnávek a zkoušení oblečení

MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN

MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN

MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN

úč. 21.4.2020

odkladná lhůta prodloužena do 15.8.2020 MZDR 

11853/2020-25/OBP

Kraje a Praha: vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro 

os., jimž jsou poskytovány soc. služby s COVID-19 (upřes.)



30.04.2020

04.05.2020

11.05.20201. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj. do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny a ped. prac. v MŠ; 

dětí, vzdělávaných, účastníků příjímacího řízení, členů 

zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve 

vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. jazyků s denní 

výukou při vzděl. nebo poskyt. poradenských služeb v 

rámci jedné místnosti při rozestupu min. 1,5 m;  studentů, 

úč. přijímacího ří., akad. prac., čl. zkušebních komisí pro 

státní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ dle ZVŠ, je-li 

zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 osob,; "duš. 

indisponovaných"; členové dom. v uzavřeném voze; 

pořízení portrétní fotografie; řidičů veř. dopr. v uzavř. 

kabině; osob při provádění aut. díla a osob účinkujícíh při 

tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. podle bodu 2; 

vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů za podm. 

podle bodu 2; pacientů a zdrav. prac. po dobu nezbytně 

nutnou 

úč. od. 12.5. do 25.5.2020

ruší MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN

v rozporu s č. 223/2020 Sb.

zrušeno od 19.5. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN

2. podmínky pro bezrouškové provádění aut. díla a 

účinkující při tvorbě AV díla nebo pořadu a vystupují v 

pořadech ve studiu a bez hostů

3. zrušení MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN

tj. na 1 letý kurz ciz jazyka bez roušky, jinak na UK s ní

úč. od 4.5.2020

úč. od 5.5.2020

v rozporu s č. 223/2020 Sb. úč. ale až od 11.5.2020

MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN

3. zrušení MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

1. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj. do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny a ped. prac. a 

peč. osob v dětské skupině; dětí, vzdělávaných a 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzděl. institucích 

poskyt. jednoleté kurzy ciz. jazyků s denní výukou při vzděl. 

nebo poskyt. poradenských služeb v rámci jedné místnosti 

při rozestupu min. 1,5 m; "duš. indisponovaných"; členové 

dom. v uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; 

řidičů veř. dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. 

díla a osob účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za 

podm. podle bodu 2; vystupujích v pořadech ve studiu a 

bez hostů za podm. podle bodu 2.

MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN

posk. zdrav. péče domácí a peč. služ. vyšetřit Zce Rapid test 

nejpozději do do 17.5.2020



12.05.2020

13.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

pracovnělékařské služby - prodloužení platnosti po 

ukončení NS 1) čestného prohlášení podle (zrušeného) č. 

84/2020 Sb. a č. 127/2020 Sb. 2) lékařských posudků 

I.b) zák. prodeje v provozovnách strav. služeb v NC 5000m2+

úč. 18.5.2020

úč. 18.5.2020

od 18.5. do 25.5.2020 0:00zakazuje nebo omezuje slavnosti, div. a film. představení, 

sportovní a jiná shrom. a trhy tak, že se

1. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj. do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny a ped. prac. v MŠ; 

dětí, vzdělávaných, účastníků příjímacího řízení, členů 

zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve 

vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. jazyků s denní 

výukou při vzděl. nebo poskyt. poradenských služeb v 

rámci jedné místnosti při rozestupu min. 1,5 m;  studentů, 

úč. přijímacího ří., akad. prac., čl. zkušebních komisí pro 

státní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ dle ZVŠ, je-li 

zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 osob,; "duš. 

indisponovaných"; členové dom. v uzavřeném voze; 

pořízení portrétní fotografie; řidičů veř. dopr. v uzavř. 

kabině; osob při provádění aut. díla a osob účinkujícíh při 

tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. podle bodu 2; 

vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů za podm. 

podle bodu 2; pacientů a zdrav. prac. po dobu nezbytně 

nutnou 

MZDR 11853/2020-25/OBP

MZDR 20020/2020-1/OVZ

MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN

MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN

MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN

I.a) zák. přít. veř. v provozovnách strav. služeb s výj. prov. 

nikoli pro veř., TOGO, "zahrádky"

ruší MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN (OVM a SO)

1. omezení návštěv ve věznicích na 1 návštěvníka

2. pov. a náležitosti  prohlášení návštěvníků

3. org. a hyg. opatření

MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN

prodlužuje odkladnou lhůtu pro Anti-COVID dle MZDR 

11853/2020-18/OBP do 15.8.2020

I.a) zak. pobývat na veř. dostup. místech nad 10 osob s výj. 

členů domácnosti, výk. pov., podnik. nebo jiné obdobné 

čin., pohřbu a odstup menší 2+m

I.b) konzumovat potraviny vč. nápojů na veřej. v místě 

prodeje nikoli v nezbytně nutných příp. pro potřeby nezb. 

občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední 

konzumaci + méně než 10m od "okénka"

II. zakazuje NSJ, zákaz uměleckých představení a akcí a 

jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek a 

veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to veř. i soukr., s účastí 

ve stejný čas 100+ os.; to neplatí pro schůze, zasedání a 

pod. akce úst. orgánů, OVM, soudů a jiných veř. os., které 

se konají na základě zákona

III. omezuje omez. sportování na veř. přítup. sportovištích: 

společně max. 100 os., nejsou využívány šatny, umývárny, 

sprchy a pod., kde by nebyly splněny výše uv. podm., s vyj. 

WC za podm. nepotkávání se více os.; v těchto případech 

od 18.5. do 25.5.2020 0:00

dříve obsahově shodné č. 224/2020 Sb.

IV.b) podmínky org. tréninku sportovců

IV.c) pravidla účasti na sňatku a reg. partnerství

IV.d) pravidla účasti na bohoslužbě, svatbě a křtu

dříve obsahově shodné č. 223/2020 Sb.

IV.a) podmínky hrom. akcí s úč. nejvýše 100 os. ve stejný čas 

v mimořádném opatření: "není-li tímto nebo jiným 

krizovým opatřením stanoveno jinak…" CTRL+C, …

II. zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní (pro účely 

láz. léč. rehab. péče) a škol a ubyt. x prodej a poskytnutí 

ubyt. služeb 1) os. za účelem výkonu povolání, 

podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) ciz. do opuštění 

ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v karanténě, 4) os. 

ohroženým dom. násilím

omezení provozoven



15.05.2020

15.05.2020

IV.i) pravidla pro pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, 

kosmetických služeb a podologie

úč. od 18.5. do 25.5.2020 0h

rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat 

II. zákaz prodeje ubyt. služ. s výj. ubytoven, lázní (pro účely 

láz. léč. rehab. péče) a škol a ubyt. x prodej a poskytnutí 

ubyt. služeb 1) os. za účelem výkonu povolání, 

podnikatelské nebo obodbné činnosti 2) ciz. do opuštění 

ČR nebo s prac. pov. ČR, 3) os. v karanténě, 4) os. 

ohroženým dom. násilím

I.1. zak. os. přít. na vzdělávání dle ŠZ s výj.: a) + b) 

"absolvujících" skupiny po max. 15 , c) škol při diag. 

ústavech, dětských dom. a vých úst. a v diag. třídách, d) 

škol při zdrav. zař.

II. přerušení poskyt. soc. služeb na základě sml. a služeb v 

režimu ind. plánování od 18.5. do 8.6.2020

III.a) zák. provozu taxi, x rozvoz potravin a taxikáři

III.b) zák. přít. veř. ve vnitřních bazénech a saunách

III.c) zák. prohlídky vnitřních prostor hradů a zámků

III.d) zak. živnostenské porušování integrity kůže

IV.a) pravidla pro provozovny s nezakázaným prov.

IV.b) podmínky prodeje nebal. pečiva

IV.c) v MO prodejně potravin u vstupu "rukavice"

IV.d) pravidla pro venkovní trhy a tržiště

IV.e) prav. provozu ZOO, arboret atd. na vstupenky

IV.f) pravidla provozu knihoven 

IV.g) pravidla prodeje oděvů a obuvi

IV.h) pravidla pro holiče a kadeřníky

IV.j) pravidla pro provoz muzeí, galerií apod. zař.

IV.k) pravidla pro provoz divadel, kin, konc. síní, cirkusů apod.

IV.l) pravidla pro provoz "zahrádek"

III. pozastavení některých soc.služeb pro cíl. skupinu nad 50 

let od 18.5. do 22.6.2020

I.2. os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a II. stupně x 

střed vol. času + max. 15 ve skup.

II.1. os. přít. studentů při studiu na VŠ 15 studentů ve 

skupině x klinická a praktická výuka a praxe

dříve č. 220/2020 Sb.

dříve č. 97/2020 Sb.

IV.m) pravidla pro provoz NC nad 5000m2

IV.n) pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

I. pozastavení některých soc. služeb od 18. do 25.5.2020 0hMZDR 20593/2020-1/MIN/KAN

MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN
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18.05.2020

18.05.20201. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj.: do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny a ped. prac. v MŠ; 

dětí, vzdělávaných, účastníků příjímacího řízení, členů 

zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve 

vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. jazyků s denní 

výukou při vzděl. nebo poskyt. poradenských služeb v 

rámci jedné místnosti při rozestupu min. 1,5 m;  studentů, 

úč. přijímacího říz., akad. prac., čl. zkušebních komisí pro 

státní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ dle ZVŠ, je-li 

zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 osob; "duš. 

indisponovaných"; členové dom. nebo osoby blízké v 

uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; řidičů veř. 

dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. díla a osob 

účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. podle 

bodu 2; vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů za 

podm. podle bodu 2; pacientů a zdrav. prac. po dobu 

nezbytně nutnou; konajících práci v 3. nebo 4. kat. zátěže 

teplem, nebo u nichž nebyla kategorizace provedena, ale 

lze očekávat zař. do 3. nebo 4. kat.; Zce při pobytu v 

kanceláři jakožto svém pracovišti, pracuje-li min. 2m od 

jiné osoby; 

II.2. os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek 15 žáků ve 

skupině

II.3. os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. 15 os. ve 

skup.

II.1. os. přít. studentů při studiu na VŠ 15 studentů ve 

skupině x klinická a praktická výuka a praxe

MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN

na VŠ i pro účastníky přij. řízení os. přít. na zkoušce

na VŠ i pro účastníky přij. řízení

úč. od 18.5.2020

dříve takřka shodné č. 226/2020 Sb.

zrušeno MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN

nal. mim. situace jen pro I.1.h), ne I.3.b) (analogicky?)

úč. od 19.5. do 25.5.2020 0:00

MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN

III.1. vymezení lék. potvr. o abs. testu

III.2. vymezení potvrzení o abs. testu

III.3. vymezení nal. mim. situace podle I.1.h)

ruší od 18.5. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN

III.1. podm. čestné prohl. o nezpříznakovosti před vstupem

I.1. zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ nebo 

trvalého pobytu k 12.3.2020 do ČR s výjimkami (výjimky 

VŠ: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. mim. 

případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia), l) nově 

vědečtí pracovníci

I.4. karanténí opatření při vstupu při nepředlož. potvr. o 

testu do 72h

I.5. kdo oznámil vstup podrobit se RT PCR testu a potvrzení 

o testu do 72h předložit KHS

I.6. vstupující od 18.5.2020 oznam. příznaky počínajícího 

vir. onemoc.; strpět kontrolu na hranicích

I.8. nezbytný vstup bez testu na povol. ministra & test RT-

PCR do 72h a před. lék. potvrz. KHS

I.10. zast. příjímaní žád. o víza. přech. a trv. pobyty na zast. 

úř. ČR s výj.

nově výj. g) pov. k dlohodobému pobytu za účelem 

věd. výzkumu + rod. příslušníků; h) cizinci v Režimu 

STUDENT: koncept pro… j) dlohodobé vízum za 

účelem převzetí pov. k pobytu na území ČR

II. omezení volného pohybu os. vstoupivších do ČR, kterým 

nebyla nařízena karanténa a osob. uvedených v I.1.i) až o)

III.2. podm. os. přít. bez aktuních příznaků

I.2. vstup ciz. do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj.

I.3. vstup tuzemce oznam. vzdál. příst. KHS s výj.

I.7. pov. os. příj. ciz. k ek. činnosti podle I.1.j) až n)

I.9. potvrz. pendlera o testu ne starším 4 dnů

I.11. přeruš. říz. o žád. o opr. k pobytu 90+ dnů s výj.
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19.05.2020

19.05.2020

19.05.2020

19.05.2020

z podm. bodu 2. vypuštěn PCR test umělců a 

účinkujících

podmínky zápasu FK Teplice vs. FC Slovan Liberec

II. ruší od 25.5.2020  MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN

omezení provozu poskyt. lázeňské léč. rehab. péče

účinnost od 25.5.2020

MZDR 20588/2020-3/MIN/KAN

MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN

MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN

MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN

úč. od  25.5.2020 do odvolání

zrušeno od 1.6.2020 MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN 

účinnost od 25.5.2020

účinnost od 25.5.2020

hráči a rozhodčí mohou využívat šatny a sprchy mj. za 

podmínky je zajištěno co největší rozptýlení osob v 

šatnách :-)

I. negativní test jako podínka poskytování některých 

soc.služeb

pravidla provozu zdrav. zař. lůžkové péče a zař. soc. služeb

I.1. zak. os. přít. na vzdělávání dle ŠZ s výj.: a) + b) 

"absolvujících" skupiny po max. 15 , c) škol při diag. 

ústavech, dětských dom. a vých úst. a v diag. třídách, d) 

škol při zdrav. zař., e) 1. stupeň a přípravná třída ZŠ 

neměnné skupiny po 15 s výj., f) zkoušky a kom. 

přezkoušení za přít. max. 15 os., g) "zkoušky" při vyšším 

odb. vzděl. h) žáci SŠ zříz. MSp

I.2. os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a II. stupně x 

střed vol. času + max. 15 ve skup.

MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN

1. zákaz být mimo bydliště bez "roušky" s výj.: do 2 let; 2-7 

let v prostorách MŠ nebo dětské skupiny a ped. prac. v MŠ; 

dětí, vzdělávaných, účastníků příjímacího řízení, členů 

zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve 

vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. jazyků s denní 

výukou při vzděl. nebo poskyt. poradenských služeb v 

rámci jedné místnosti při rozestupu min. 1,5 m;  studentů, 

úč. přijímacího říz., akad. prac., čl. zkušebních komisí pro 

státní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ dle ZVŠ, je-li 

zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 osob; "duš. 

indisponovaných"; členové dom. nebo osoby blízké v 

uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; řidičů veř. 

dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. díla a osob 

účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. podle 

bodu 2; vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů za 

podm. podle bodu 2; pacientů a zdrav. prac. po dobu 

nezbytně nutnou; konajících práci v 3. nebo 4. kat. zátěže 

teplem, nebo u nichž nebyla kategorizace provedena, ale 

lze očekávat zař. do 3. nebo 4. kat.; Zce při pobytu v 

kanceláři jakožto svém pracovišti, pracuje-li min. 2m od 

jiné osoby; 

ruší MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN.
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II.4. os. přít. žáků a stud. při záv. či mat. zkouš. nebo 

absolutoriu na VOŠ a konz. či úč. příj. říz. - podm.

III.2. podm. os. přít. bez aktuních příznaků pro všechny

I.zakazuje nebo omezuje slavnosti, div. a film. představení, 

sportovní a jiná shrom. a trhy tak, že se

I.I. zakazuje NSJ, zákaz uměleckých představení a akcí a 

jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek a 

veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to veř. i soukr., s účastí 

ve stejný čas 300+ os.; to neplatí pro schůze, zasedání a 

pod. akce úst. orgánů, OVM, soudů a jiných veř. os., které 

se konají na základě zákona

v mimořádném opatření: "není-li tímto nebo jiným 

krizovým opatřením stanoveno jinak…" CTRL+C, …

I.II.a) pravidla: odstup min. 2m s výj. členů dom. nebo osob 

blízkých + k dipozici dezinfekce

I.II.a) pravidla org. tréninku a zápasu sportovců

I.II.b) pravidla účasti na sňatku a reg. partnerství

2x písmeno a) …

I.II.c) pravidla účasti na bohoslužbě, svatbě a křtu

úč. od  25.5.2020 do odvolání

I.1.zákaz pobytu bez roušky a) ve vnitřních prostorech 

staveb mimo bydliště, b) v prostředcích veř. dopravy, c) na 

všech ostatních místech, kde je 2+ osob blíže než 2m, 

nejedná-li se o členy domácnosti

I.2. zákaz podle I.1. se nevztahuje na: do 2 let; děti v MŠ při 

pobytu v MŠ nebo dětské skupině a ped. prac. v MŠ a os. 

peč. v dětské skupině; dětí, vzdělávaných, účastníků 

příjímacího řízení, členů zkušebních komisí a 

pedagogických pracovníků škol a škol. zař. zaps. ve škol. 

rej., osob ve vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. 

jazyků s denní výukou při vzděl. nebo poskyt. 

poradenských služeb v rámci jedné místnosti při rozestupu 

min. 1,5 m; studentů, úč. přijímacího říz., akad. prac., čl. 

zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na 

VŠ dle ZVŠ, je-li zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 

osob; "duš. indisponovaných"; členové dom. nebo osoby 

blízké v uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; 

řidičů veř. dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. 

díla a osob účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za 

podm. podle bodu 3; vystupujích v pořadech ve studiu a 

bez hostů za podm. podle bodu 3; pacientů a zdrav. prac. 

po dobu nezbytně nutnou; konajících práci v 3. nebo 4. kat. 

zátěže teplem, nebo u nichž nebyla kategorizace 

provedena, ale lze očekávat zař. do 3. nebo 4. kat.; Zce při 

pobytu v kanceláři jakožto svém pracovišti, pracuje-li min. 

2m od jiné osoby; 

úč. od  25.5.2020 do odvolání (nastalo 26.5.2020)

od 26.5.2020 zrušeno MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN

MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN

MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN

I.3. přít. veř. při prakticjých zkouškách mat. či záv. zk nebo 

absolutoria

I.2. os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a II. stupně x 

střed vol. času + max. 15 ve skup.

II.1. os. přít. studentů při studiu na VŠ 15 studentů ve 

skupině x klinická a praktická výuka a praxe

I.4. pořádání vícedenních akcí školami pro děti v MŠ nebo 

pro žáky ZŠ, SŠ a konzervatoří podle Škol.Z.

II.3. os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. 15 os. ve 

skup.

III.1. podm. čestné prohl. o nezpříznakovosti před vstupem 

pro vzdělávané, uchazeče a jejich zák. zástupce a veřejnost

i pro VŠ

i pro VŠ

II.2. os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek 15 žáků ve 

skupině
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III.a) pravidla činnosti v provozovnách rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat 

III.d) pravidla pro venkovní trhy a tržiště

III.e) prav. provozu ZOO, arboret atd. na vstupenky

III.f) pravidla provozu knihoven místo rukavic provádět hyg. rukou se zvýš. frekvencí

III.g) pravidla prodeje oděvů a obuvi

II. zak. konzumovat potraviny vč. nápojů na veřej. v místě 

prodeje nikoli v nezbytně nutných příp. pro potřeby nezb. 

občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední 

konzumaci + méně než 10m od "okénka"

III.b) podmínky prodeje nebal. pečiva

III.c) v MO samoobsluze potravin  u vstupu "rukavice"

III.h) pravidla pro holiče a kadeřníky

III.i) pravidla pro pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, 

kosmetických služeb a podologie

MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN

umělec s odkazem na I.2.l) (zátěž teplem) nebo j)

úč. od  25.5.2020 do odvolání, které nastlao 26.5.2020

zrušeno od 26.5.2020 MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN

omezení provozoven

I. zák. přít. veř. v prov. strav. služeb v čase od 23 do 6h s 

výj. prov. nikoli pro veř., TOGO, "zahrádky"

I.3. podmínky pro "umělce"

I.2. zákaz podle I.1. se nevztahuje na: do 2 let; děti v MŠ při 

pobytu v MŠ nebo dětské skupině a ped. prac. v MŠ a os. 

peč. v dětské skupině; dětí, vzdělávaných, účastníků 

příjímacího řízení, členů zkušebních komisí a 

pedagogických pracovníků škol a škol. zař. zaps. ve škol. 

rej., osob ve vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. 

jazyků s denní výukou při vzděl. nebo poskyt. 

poradenských služeb v rámci jedné místnosti při rozestupu 

min. 1,5 m; studentů, úč. přijímacího říz., akad. prac., čl. 

zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na 

VŠ dle ZVŠ, je-li zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 

osob; "duš. indisponovaných"; členové dom. nebo osoby 

blízké v uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; 

řidičů veř. dopr. v uzavř. kabině; osob při provádění aut. 

díla a osob účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za 

podm. podle bodu 3; vystupujích v pořadech ve studiu a 

bez hostů za podm. podle bodu 3; pacientů a zdrav. prac. 

po dobu nezbytně nutnou; konajících práci v 3. nebo 4. kat. 

zátěže teplem, nebo u nichž nebyla kategorizace 

provedena, ale lze očekávat zař. do 3. nebo 4. kat.; Zce při 

pobytu v kanceláři jakožto svém pracovišti, pracuje-li min. 

2m od jiné osoby; 
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III.s) pravidla pro sauny

III.p) prav. pro prohlídky vnitřních prostor hradů a zámků

III.q) prav. pro živnostenské porušování integrity kůže

III.r) pravidla pro koupliště

ukončování karantény

rozestupy 2m, umístit dezinfekční prostředky při 

vstupu a na WC, dezinfekce dotýkaných povrchů,  

letáky s vysvětlením protiep. opatření, dezinfekce 

před ubytováním nového zák.

MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN 

MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN 

účinnost od 1.6.2020; ruší MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN

účinnost od 1.6.2020

ruší MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN

III.k) pravidla pro provoz divadel, kin, konc. síní, cirkusů apod.

III.l) pravidla pro provoz stravovacích služeb

III.n) pravidla pro provoz NC nad 5000m2

III.o) pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

nově až 300 osob a rozestupy nemusí být mezi os. bl.

nově až 300 osob

už ne jen venkovních

III.j) pravidla pro provoz muzeí, galerií apod. zař.

III.m) pravidla pro provoz ubytovacích služeb

I.2. os. přít. na zájm. vzděl. a škol. sout. a přehl. 

organizovaných pro děti, žáky a studenty I. a II. stupně x 

střed vol. času + max. 15 ve skup.

I.3. přít. veř. při prakticjých zkouškách mat. či záv. zk nebo 

absolutoria

I.4. pořádání vícedenních akcí školami pro děti v MŠ nebo 

pro žáky ZŠ, SŠ a konzervatoří podle Škol.Z.

II.1. os. přít. studentů při studiu na VŠ 15 studentů ve 

skupině x klinická a praktická výuka a praxe

II.2. os. přít. na vzděl. a akcích ZUŠ a jazykovek 15 žáků ve 

skupině

II.3. os. přít. na vzděl. v 1 letých kurzech ciz. jaz. 15 os. ve 

skup.

II.4. os. přít. žáků a stud. při záv. či mat. zkouš. nebo 

absolutoriu na VOŠ a konz. či úč. příj. říz. - podm.

I.1. zak. os. přít. na vzdělávání dle ŠZ s výj.: a) + b) 

"absolvujících" skupiny po max. 15 , c) škol při diag. 

ústavech, dětských dom. a vých úst. a v diag. třídách, d) 

škol při zdrav. zař., e) 1. stupeň (i speciální) a přípravná 

třída ZŠ neměnné skupiny, f) zkoušky a kom. přezkoušení 

za přít. max. 15 os., g) "zkoušky" při vyšším odb. vzděl. h) 

žáci SŠ zříz. MSp, i) žáci SŠ a konzervatoří za účelem 

praktického vyučování skupiny po max. 15, j) od 8.6. 2. 

stupeň ZŠ a SŠ nebo konzervatoře a studentů VOŠ za 

účelem konzultace a třídnické hodiny skupiny po max. 15
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II.4. os. přít. žáků a stud. při záv. či mat. zkouš. nebo 

absolutoriu na VOŠ a konz. či úč. příj. říz. - podm.

III.1. podm. čestné prohl. o nezpříznakovosti před vstupem 

pro vzdělávané, uchazeče a jejich zák. zástupce a veřejnost 

účastnící se zkoušky

MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN

MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN

MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN

i pro VŠ

elektronické žádanky NZIS

zrušení prodejní doby pro "seniory"

I.2. vstup ciz. do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj.

I.3. vstup tuzemce oznam. vzdál. příst. KHS s výj.

I.7. pov. os. příj. ciz. k ek. činnosti podle I.1.j) až n)

I.9. potvrz. pendlera o testu ne starším 4 dnů

III.3. vymezení nal. mim. situace podle I.1.h)

i pro VŠ

účinnost 26.5.2020; ruší  MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN

účinnost 26.5.2020; ruší  MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN

účinnost 26.5.2020; ruší MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN

zrušeno od 27.5.2020 MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN

III.2. podm. os. přít. bez aktuních příznaků pro všechny

h) dlouhodob. víza a pov. k DD pobytu za účelem studia

III.3. prohlášení o srozumění se zvýšeným rizikem 

"postižených" a žáků spec. Škol

I.1. zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ nebo 

trvalého pobytu k 12.3.2020 do ČR s výjimkami (výjimky 

VŠ: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. mim. 

případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia), l) nově 

vědečtí pracovníci

I.4. karanténí opatření při vstupu při nepředlož. potvr. o 

testu do 72h

I.5. kdo oznámil vstup podrobit se RT PCR testu a potvrzení 

o testu do 72h předložit KHS

I.6. vstupující od 26.5.2020 oznam. příznaky počínajícího 

vir. onemoc.; strpět kontrolu na hranicích

I.8. nezbytný vstup bez testu na povol. ministra & test RT-

PCR do 72h a před. lék. potvrz. KHS

I.10. zast. příjímaní žád. o víza. přech. a trv. pobyty na zast. 

úř. ČR s výj.

II. omezení volného pohybu os. vstoupivších do ČR, kterým 

nebyla nařízena karanténa a osob. uvedených v I.1.i) až o)

I.11. přeruš. říz. o žád. o opr. k pobytu 90+ dnů s výj.

III.1. vymezení lék. potvr. o abs. testu

III.2. vymezení potvrzení o abs. testu

MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN I.1.zákaz pobytu bez roušky a) ve vnitřních prostorech 

staveb mimo bydliště, b) v prostředcích veř. dopravy, c) na 

všech ostatních místech, kde je 2+ osob blíže než 2m, 

nejedná-li se o členy domácnosti

účinnost 26.5.2020; ruší MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN
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I. zák. přít. veř. v prov. strav. služeb v čase od 23 do 6h s 

výj. prov. nikoli pro veř., TOGO, "zahrádky"

II. zak. konzumovat potraviny vč. nápojů na veřej. v místě 

prodeje nikoli v nezbytně nutných příp. pro potřeby nezb. 

občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední 

konzumaci + méně než 10m od "okénka"

účinnost 26.5.2020; ruší MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN

I.3. podmínky pro "umělce"

omezení provozoven

III.a) pravidla činnosti v provozovnách rozestupy 2m, řízení front, umístit dezinfekční 

prostředky, rukavice pracovníkům, informovat 

I.1.zákaz pobytu bez roušky a) ve vnitřních prostorech 

staveb mimo bydliště, b) v prostředcích veř. dopravy, c) na 

všech ostatních místech, kde je 2+ osob blíže než 2m, 

nejedná-li se o členy domácnosti

I.2. zákaz podle I.1. se nevztahuje na: do 2 let; děti v MŠ při 

pobytu v MŠ nebo dětské skupině a ped. prac. v MŠ a os. 

peč. v dětské skupině; dětí, vzdělávaných, účastníků 

příjímacího řízení, členů zkušebních komisí a 

pedagogických pracovníků škol a škol. zař. zaps. ve škol. 

rej., osob ve vzděl. institucích poskyt. jednoleté kurzy ciz. 

jazyků s denní výukou při vzděl. nebo poskyt. 

poradenských služeb v rámci jedné místnosti při rozestupu 

min. 1,5 m; studentů, úč. přijímacího říz., akad. prac., čl. 

zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na 

VŠ dle ZVŠ, je-li zachován rozestup min. 1, 5 m a max. 15 

osob; "duš. indisponovaných"; členové dom. nebo osoby 

blízké v uzavřeném voze; pořízení portrétní fotografie; 

řidičů veř. dopr. nebyvších v přímém kontaktu s cest. při 

jejich odbavení; osob při provádění aut. díla a osob 

účinkujícíh při tvorbě AV díla nebo pořadu za podm. podle 

bodu 3; vystupujích v pořadech ve studiu a bez hostů za 

podm. podle bodu 3; pacientů a zdrav. prac. po dobu 

nezbytně nutnou; konajících práci v 3. nebo 4. kat. zátěže 

teplem, nebo u nichž nebyla kategorizace provedena, ale 

lze očekávat zař. do 3. nebo 4. kat.; Zce po dobu výkonu 

práce na jednom místě, pracuje-li min. 2m od jiné osoby; 

plavčík, trenér a instruktur u bazénu udržující zpravidla 

rozestup 2 metry

III.b) podmínky prodeje nebal. pečiva

III.c) v MO samoobsluze potravin  u vstupu "rukavice"

III.d) pravidla pro venkovní trhy a tržiště



26.05.2020I.1. zákaz vstupu cizinců bez přech. pobytu 90+ nebo 

trvalého pobytu k 12.3.2020 do ČR s výjimkami (výjimky 

VŠ: d) Zci, žáci a studenti "pendleři", h) naléh. mim. 

případy, j) obč. EU za účelem ek. čin. a studia), l) vědečtí 

pracovníci, p) SR a MR na 48h

I.4. karanténí opatření při vstupu při nepředlož. potvr. o 

testu do 72h

I.5. kdo oznámil vstup podrobit se RT PCR testu a potvrzení 

o testu do 72h předložit KHS

I.6. vstupující od 26.5.2020 oznam. příznaky počínajícího 

vir. onemoc.; strpět kontrolu na hranicích

I.8. nezbytný vstup bez testu na povol. ministra & test RT-

PCR do 72h a před. lék. potvrz. KHS

I.10. zast. příjímaní žád. o víza. přech. a trv. pobyty na zast. 

úř. ČR s výj.

účinnost 27.5.2020

ruší MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN

třetí účinné za tři dny !!!

I.2. vstup ciz. do ČR oznámit vzdál. příst. KHS s výj.

I.3. vstup tuzemce oznam. vzdál. příst. KHS s výj.

I.7. pov. os. příj. ciz. k ek. činnosti podle I.1.j) až n)

I.9. potvrz. pendlera o testu ne starším 4 dnů

MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN

III.f) pravidla provozu knihoven 

III.g) pravidla prodeje oděvů a obuvi

III.h) pravidla pro holiče a kadeřníky

III.i) pravidla pro pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, 

kosmetických služeb a podologie

rozestupy 2m, umístit dezinfekční prostředky při 

vstupu a na WC, dezinfekce dotýkaných povrchů,  

letáky s vysvětlením protiep. opatření, dezinfekce 

před ubytováním nového zák.

už nemusí mít zdvojenou ochranu (ochranný štít)

už nemusí mít zdvojenou ochranu (ochranný štít)

III.e) prav. provozu ZOO, arboret atd. na vstupenky

III.j) pravidla pro provoz muzeí, galerií apod. zař.

III.k) pravidla pro provoz divadel, kin, konc. síní, cirkusů apod.

III.l) pravidla pro provoz stravovacích služeb

III.m) pravidla pro provoz ubytovacích služeb

III.n) pravidla pro provoz NC nad 5000m2

III.o) pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

III.p) prav. pro prohlídky vnitřních prostor hradů a zámků

III.q) prav. pro živnostenské porušování integrity kůže

III.r) pravidla pro koupliště

III.s) pravidla pro sauny



II. omezení volného pohybu os. vstoupivších do ČR, kterým 

nebyla nařízena karanténa bodu I./4 s výj. osob dle I./2/e) 

a I./3/f) a g), a osob. uvedených v I.1.i) až o)

III.2. vymezení potvrzení o abs. testu

III.3. vymezení nal. mim. situace podle I.1.h)

I.11. přeruš. říz. o žád. o opr. k pobytu 90+ dnů s výj.

III.1. vymezení lék. potvr. o abs. testu


