
Příloha č. 8 
usnesení vlády 
ze dne 5. března 2021 č. 249 

 
Mimořádné opatření č. 1/2021 

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 

 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako správní 
úřad příslušný podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 2 
odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-
19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle ust. § 69 odst. 1 
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 
některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 

I. 
 
KHS s účinností od 9. března 2021 po dobu účinnosti usnesení vlády České republiky ze dne 
26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, nařizuje na území Plzeňského kraje všem 
provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, 
jejichž provoz není zakázán dle bodu I/1 usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 
2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, pravidelné provádění zvýšené povrchové 
dezinfekce s virucidním účinkem, a to dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně: 
 
kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály – v rozsahu nejméně 
dvakrát denně. 
 
 

II. 
Vymezení pojmů 

 
Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, 
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke 
vnímavé fyzické osobě. 
 
Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů. 
 
Účelem provedení zvýšené povrchové dezinfekce je ochrana společnosti (zákazníků) 
a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 
na území Plzeňského kraje. 
 
 

III. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 


