
7. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám 

s trvalým pobytem v České republice nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nebo 

zaměstnaným na území České republiky, které se od tohoto dne navrátí z pobytu na území 

Italské republiky, aby tuto skutečnosti telefonicky či jiným dálkovým způsobem nahlásili 

svému ošetřujícímu lékaři. Ošetřujícím lékařům se nařizuje rozhodnout u těchto osob o 

karanténě v délce trvání 14 dnů.   

 

Opatření se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy, piloty letadel, řidiče a posádky dopravní 

zdravotní služby. 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-op-karantenni-opatreni-pro-osoby-s-

prechodnym-a-trvalym-pob_18663_4135_1.html  později   

 

8. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám, 

kterým hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena 

nákaza COVID-19, aby se podrobili karanténě. O 14 denní karanténě rozhodne ošetřující 

lékař. 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-karanteny-pro-osoby-

blizke_18670_4135_1.html 

10. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od tohoto dne nařizuje všem 

osobám, které v posledních 14 dnech pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu 

onemocnění COVID-19 a na které se nevztahuje povinná karanténa, aby po překročení 

hranice strpěli provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a poskytly případnou 

součinnost při odběru biologického vzorku 

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-hranicni-kontroly-priznaku-infekcniho-

onemocneni_18693_4135_1.html 

 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 18:00 následující 

opatření: 

 

o zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, 

náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, 

slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak 

soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob 
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o zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné 

moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové 

společnosti), které se konají na základě zákona. 

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-

hodin-dne-1032020-_18697_4135_1.html 

 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje zákaz návštěv ve 

zdravotnických zařízeních s lůžkovou službou s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů 

s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním 

stádiu nevyléčitelného onemocnění 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-

s-luzkovou-peci_18675_4135_1.html 

11. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

o na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od tohoto dne zakazuje 

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a 

vysokoškolském vzdělávání 

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-

skol-od-11320_18696_4135_1.html 

12. března 2020 

Vláda 

o vláda usnesením č. 194, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyhlásila s učinností 

od 14:00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV 

13. března 2020 

Vláda 

a) na základě usnesení vlády č. 199 platí od 6:00 následující opatření: 

 

o zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, 

náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, 

slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak 

soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob; zákaz se však nevztahuje na schůze, 

zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných 

osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby; 

o zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech 

přesahujících prodejní plochu 5 000 m2; 

o zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb -

posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské 

kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie; 
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o následně změněno usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a usnesením č. 215 ze dne 15. 

3. 2020.  

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPPAD 

 

b) na základě usnesení vlády č. 201 se zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů rozšiřuje i na 

základní umělecké vzdělávání, jazykové vzdělávání, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní 

výukou, zájmové vzdělávání; 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8 

 

c) na základě usnesení vlády č. 209 vláda se s účinností od 12:00 nařizuje: 

 

o všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České 

republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České 

republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí 

z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně po návratu do České republiky 

oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému 

registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak 

jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro 

děti a dorost; 

o všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České 

republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České 

republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí 

z pobytu na území rizikových oblastí, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů; 

o všem dalším osobám v případě výskytu příznaků chřipkového onemocnění oznámit tuto 

skutečnost telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem svému poskytovateli zdravotních 

služeb. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW8VY 

Ministerstvo zdravotnictví 

o Ministr zdravotnictví stanovil rizikové oblasti k 13. březnu 2020: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, 

Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, 

Norsko, Dánsko a Francie 

o Aktuální seznam rizikových zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy vždy na 

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/ 

14. března 2020 

Vláda 

a) na základě usnesení vlády č. 198 platí od 0:00 následující opatření: 

 

o zákaz vstupu pro všechny cizince přicházejících z rizikových oblastí, vyjma cizinců s trvalým 

nebo přechodným pobytem v délce nad 90 dnů v ČR; 
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o zákaz občanů ČR a cizinců, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 

vstupovat do rizikových oblastí. 

o zastavuje se přijímání žádostí o víza, přechodné a trvalé pobyty; 

o zastavují se řízení o žádosti o krátkodobá víza, o nichž nebylo dosud rozhodnuto; 

o přerušují se řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů; 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG 

 

b) na základě usnesení vlády č. 200 platí od 0:00 následující opatření: 

 

o zakazuje se dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě s vozidly nad 9 osob, 

dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě a dopravcům v přeshraniční vnitrozemské 

vodní osobní dopravě přeprava cestujících přes hranice; 

o dopravci obchodní letecké dopravy, kteří s cestující na palubě překračují hranice, mohou 

využívat pouze mezinárodní letiště Václava Havla v Praze; 

o v usnesení jsou stanoveny výjimky, další výjimky může udělit ministr dopravy; 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPRJX 

 

c) na základě usnesení vlády č. 204 platí od 0:00 platí zákaz návštěv ve vazebních věznicích, 

věznicích a detenčních ústavech 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVWSD 

 

d) na základě usnesení vlády č. 208 platí od 6:00 následující opatření: 

 

o zakazuje se osobní přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb (bazény a 

turistická informační centra) a v provozovnách poskytovatelů služeb (vnitřní i venkovní 

sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob); 

o zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA) 

o následně změněno usnesením vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW6RU 

 

e) na základě usnesení vlády č. 211 platí od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující 

opatření: 

 

o zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou prodejen 

potravin, elektra, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného 

drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, 

krmiv, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a 

čistíren, prodeje přes internet a prostředky dálkové komunikace; 

o zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou 

zaměstnaneckého stravování, dovozu jídla a tzv. jídelních okének 

o zakazuje se provoz heren a kasin 

o následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020 
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMPBJNVK 

 

Ministerstvo vnitra  
 

a) na základě usnesení vlády č. 197, usnesení vlády č. 221 a mimořádného opatření Ministerstva 

vnitra ze dne 13. 3. 2020 dochází od 0:00 k znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 

republiky s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPHXW 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWNX8 

https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-

znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx 

 

16. března 2020 

Vláda 

a) na základě usnesení vlády č. 203 platí od 0:00 následující opatření: 

 

o zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 

90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců 

v zájmu České republiky; 

o zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 

dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto 

opatření udělena výjimka; 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR 

 

b) na základě usnesení č. 207 vláda nařizuje po dobu trvání nouzového stavu poskytovatelům 

sociálních služeb pozastavení činnosti denních stacionářů 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW4Y1 

 

c) na základě usnesení vlády č. 214 platí následující opatření: 

 

o od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje:  

 prodej ubytovacích služeb 

 provoz autoškol, provoz taxislužby (s výjimkou držitele oprávnění taxislužby) 

 provoz samoobslužných prádelen a čistíren 

 provoz prodejen stavebnin a hobbymarketů 

 provoz vnitřních a vnějších sportovišť 

 uplatňování nařízení obcí o zpoplatnění místních komunikací- neplatí parkovací zóny; 

o nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na opravny silničních vozidel 

(pokud není přítomno víc jak 30 osob), odtahové služby, prodejny náhradních dílů, 

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetích osob, prodej zahrádkářských 

potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení alespoň částečně hrazená 
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z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb, 

projektovou činnosti, výdej a prodej zdravotnických prostředků; 

o omezuje se prodej nebaleného pečiva jen za podmínky splnění přísnějších hygienických 

kritérií; 

o nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu se zmírňují některé podmínky u zaměstnanců 

(zdravotní průkaz, posouzení zdravotní způsobilosti); 

o prodlužuje se platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne 

vyhlášení opatření na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu; 

o následně změněno usnesením vlády č. 248 ze dne 18. 3. 2020 a zrušeno (nahrazeno) 

usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJM21T 

d) na základě usnesení vlády č. 215 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující 

opatření: 

 

o zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou: 

 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; 

 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými; 

 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup 

potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného 

drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a 

osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných 

finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; 

 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu 

(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc); 

 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění 

nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče; 

 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 

nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých; 

 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění-bezpečnosti, vnitřního pořádku a 

řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 

včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné 

hromadné dopravy a další infrastruktury; 

 služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; 

 veterinární péče; 

 pobytu v přírodě nebo parcích 

 cest zpět do místa svého bydliště; 

 pohřbů; 

o osobám se nařizuje omezit volný pohyb na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu a omezit 

kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; 

o zaměstnavatelům se doporučuje, aby umožnili zaměstnancům práci z domova na dálku, 

podporovali dovolené a placené volno zaměstnanců, omezili nezbytný výkon prací 

o všem se doporučuje udržovat na veřejnosti rozestup 2 m a využívat bezhotovostní platební 

styk; 

o poskytovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) se doporučuje zvýšit hygienická 

opatření, omezit přímá kontakt se zákazníkem, zachovat rozestup 2 m 

o následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJM21T


https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P 

e) na základě usnesení vlády č. 216 se od 00:00 všem zaměstnancům vykonávajícím 

zdravotnické povolání zakazuje čerpání dovolené po dobu trvání nouzového stavu. 

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 278 ze dne 23. 3. 2020. 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW8FK 

 

f) na základě usnesení vlády č. 217 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující 

opatření: 

 

o orgánům veřejné moci a správním orgánům se ukládá, aby zahájili omezený provoz 

spočívající v: 

 omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně 

zajišťován; 

 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně 

nutnou úroveň (omezení či pozastavení výkonů nikoli nezbytných agend, 

nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým, příjem 

dokumentů pouze prostřednictvím podatelny, zvýšení hygienických opatření, 

omezení kontaktu mezi zaměstnanci); 

 omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 h 

za den; 

 zajištění nejnižšího možného počtu zaměstnanců na pracovišti; 

 zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření neohrozilo 

akceschopnost orgánu. 

o Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWAVB 

g) na základě usnesení vlády č. 238 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje se 

nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a 

telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších 

výroků pro domácnost. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 

2020. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWC2U 

h) na základě usnesení vlády č. 239 se nařizuje po dobu trvání nouzového stavu zákaz vycházení 

ze zařízení pro seniory, domovy se zvláštním režimem apod., pozastavení činnosti stacionářů 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9 

i) na základě usnesení vlády č. 240 se doporučuje osobám starším 70 let po dobu trvání 

nouzového stavu nevycházet ze svého obydlí, s výjimkou nezbytné návštěvy zdravotnického 

zařízené, a nařizuje se starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při základních životních 

potřeb, včetně nákupů potravin a léků 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWG62 
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j) na základě usnesení vlády č. 241 se nařizuje zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkou 

poskytnutí ubytování cizincům do doby opuštění České republiky a cizincům s pracovním 

povolením. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWJ4F 

České dráhy 

- představenstvo společnosti České dráhy, a.s. rozhodlo, že s účinností od 00:00 hodin dne 16. 

3. 2020 do odvolání ukončí prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích 

Českých drah, a.s. Cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení 

elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního 

dokladu 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX62J 

17. března 2020 

Vláda  

- na základě usnesení vlády č. 219 se nařizuje povinnost hejtmanů krajů a primátora hlavního 

města Prahy zajistit nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou 

zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů 

ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo 

nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení. Nezbytná péče bude 

vykonávána ve skupinkách max 15 dětí. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWEU1 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se poskytovatelům akutní lůžkové péče 

nařizuje, aby omezili provádění plánovaných zdravotních výkonů na nezbytně nutnou míru 

při zohlednění zdravotního stavu pacienta, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity pro 

léčbu nemoci COVID-19 

http://mzcr.cz/dokumenty/opatreni-obecne-povahy-omezeni-provadeni-zdravotnich-

vykonu-v-ramci-planovane-_18745_4135_1.html 

18. března 2020 

Vláda 

- na základě usnesení vlády č. 243 se od 0:00 zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů po 

dobu trvání nouzového stavu vykonávat jinou výdělečnou činnost 

 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJQY6K 

 

- na základě usnesení vlády č. 247 se tzv. pendlerům nařizuje omezit pohyb na území České 

republiky na nezbytně nutné potřeby a strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly 

příznaků infekčního onemocnění a případně odběru biologického vzorku 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN 
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- na základě usnesení vlády č. 251 se doporučuje provozovatelům maloobchodních prodejen 

provádět dezinfekci nákupních košíků a vozíku, madel a klik nejméně jednou za hodinu a 

provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat často exponovaná místa ve voze minimálně 

po každé jízdě 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPFDC 

 

19. března 2020 

Vláda 

- na základě usnesení vlády č. 247 se od 0:00 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt mimo 

bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN 

- na základě usnesení vlády č. 249 se schvaluje vyhrazená prodejní doba pro seniory (viz níže 

opatření Ministerstva zdravotnictví). Následně zrušeno usnesením vlády č. 266 ze dne 19. 3. 

2020. 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPBJ8 

 

- na základě usnesení vlády č. 262 se schvaluje ošetřovné pro OSVČ a ukládá živnostenským 

úřadům přijímat takové žádosti o ošetřovné a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVVCA 

 

k) na základě usnesení vlády č. 264 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje služeb 

v provozovnách se nevztahuje na realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví a daňové evidence. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 

23. 3. 2020. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW2OU 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 252 se 
zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. 
 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-prijimat-nove-pacienty-za-ucelem-

poskytovani-lazenske_18763_4135_1.html 

 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje zákaz návštěv pacientů 
v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých 
pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a pacientů v terminálním 
stádiu nevyléčitelného onemocnění (zákaz návštěv nově platí i na rodičky) 
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-
zarizenich-v-vyjimk_18766_4135_1.html 
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- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje vyhrazená prodejní 
doba pro osoby nad 65 let v čase mezi 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, hygienického 
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických 
prostředků. Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením ministerstva 
zdravotnictví ze dne 19. 3. 2020. 

 
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-pritomnosti-ve-vybranych-
maloobchodnich-prodejnach-s-_18764_4135_1.html 
 

20. března 2020 

 
Ministerstvo zdravotnictví 
 

- na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády č. 265 se 
nařizuje nová vyhrazená prodejní doba pro osoby nad 65 let a držitele ZTP/P starší 50 let 
v čase mezi 7:00 do 9:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného 
drogistického zboží (nově neplatí na lékárny a výdejny zdravotnických prostředků). Následně 
zrušeno (nahrazeno) opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020. 

 
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-nova-nakupni-doba-pro-
seniory_18785_4135_1.html 
 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW49M 

21. března 2020 
 

Vláda 
 

- na základě usnesení vlády č. 267 se od 0:00 nařizuje tzv. pendlerům předložit při překročení 
státní hranice knížku přeshraničního pracovníka s razítkem Policie ČR 

 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE 
 

23. března 2020 

Vláda 

- na základě usnesení vlády č. 276 se nařizuje, že povinnost zajištění nezbytné péče pro děti ve 

věku 3-10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do 

obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální 

práce a poskytovatelů sociálních služeb 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMPWJ 

- na základě usnesení vlády č. 279 platí následující opatření: 

 

o bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení volného 

pohybu osob do dne 1. dubna 2020 do 6:00; 

o bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení nařízení 

omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do dne 1. dubna 2020 do 

6:00; 
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o doporučuje se zaměstnavatelům umožnit zaměstnancům práci z domova, podporovat 

dovolenou a placené volno, omezit nezbytný výkon prací; 

o doporučuje se využívat bezhotovostní platební styk; 

o doporučuje se provozovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) vytvořit podmínky 

pro rozestup 2m a zvýšit hygienická opatření 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMVMC 

- na základě usnesení vlády č. 280 platí následující opatření: 

 

o bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení zákazu 

maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na 

dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00; 

o nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu lze u nových zaměstnanců nahradit čestným 

prohlášením nahradit zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není nutné konat 

pravidelné lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu se 

prodlužuje do 60 dnů po skončení nouzového stavu; 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T 

 

24. března 2020 

Vláda 

- na základě usnesení vlády č. 274 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu platí následující 

opatření: 

 

o ukládá se územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud 

je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke 

schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně 

hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového 

provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních 

samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícím i účast členů 

zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; 

účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena; 

o doporučuje se územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev 

nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, 

a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMKN1 

- na základě usnesení vlády č. 275 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu se stanovuje, že 

provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna (odesílání 

datových zpráv zdarma) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMMIE 

- na základě usnesení vlády č. 278 se zakazuje všem zaměstnancům vykonávající zdravotnické 

povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena 

karanténa.  
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ 

- na základě usnesení vlády č. 280 se od 6:00 zakazuje účinnost nařízení, kterými obce stanoví 

tzv. parkovací zóny (bezplatné parkování v obcích) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví od 0:00 do dne 1. dubna 2020 

do 6:00 platí následující opatření: 

o zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a 
k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami 
blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb a zajištění těchto 
potřeb pro jinou osobu, cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení 
neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do svého 
bydliště, pohřbů a cest za účelem výkonu specifikovaných povolání nebo činností. 

o Nařizuje se omezit volný pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu, 
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně 
dostupných místech nejvýše v počtu dvou (s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a 
podnikatelské a jiné obdobné činnosti, pohřbů) a zachovat odstup mezi osobami nejméně 2 
metry 
 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-

cr_18799_4135_1.html 

 

- na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví od 6:00 do dne 1. dubna 2020 

do 6:00 platí následující opatření: 

 

o zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje 

potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 

lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a 

dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, 

tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob 

v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských 

potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby 

alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, 

květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis 

výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; pokud uvedené zboží či služby představují 

převážnou činnost dané provozovny; 

o zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou 

zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou; 

o zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech 

s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; 

o omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek; 

o nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem 

poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice; 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html


o zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče 

taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách 

stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a 

venkovních sportovištích; 

o zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování 

v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na 

prodej služeb cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením 

o následně zrušeno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-

prodeje_18802_4135_1.html 

25. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

- na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 282 se 

vyčleňuje prodejní doba pro osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP/P starší 50 let v čase 

mezi 8:00 do 10:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného 

drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2. Prodejnám s uvedeným zboží, 

jejichž prodejní plocha nepřesahuje 500 m2, se nařizuje, aby uvedené osoby upřednostnili. 

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-

seniory_18800_4135_1.html 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAN3WR 

 

- na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem poskytovatelům 

zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat 

nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-

l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-

p%C3%A9%C4%8De.pdf 

 

26. března 2020 

Ministerstvo zdravotnictví 

- Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví přijatého dne 26. 3. 2020 platí 
s účinností od 27. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 následující opatření: 

 

 Dochází k rozšíření výjimek! 
 

o zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje 

potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 

lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a 

dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, 

tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje_18802_4135_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje_18802_4135_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory_18800_4135_1.html
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory_18800_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAN3WR
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
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v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských 

potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby 

alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, 

květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis 

výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav, 

údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění 

balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren, 

myčky automobilů, pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané 

provozovny; 

o zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou 

zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou; 

o zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech 

s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; 

o omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek; 

o nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem 

poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný 

ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček); 

o zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče 

taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách 

stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a 

venkovních sportovištích; 

o zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování 

v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na 

prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-
obchodu_18826_4135_1.html 
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