
Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217 
 
V souladu s § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona rozhodla vláda 
pro řešení vzniklé krizové situace o přijetí krizových opatření. 
 
Krizová opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 

ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. 

 

Účelem krizových opatření je zajistit nezbytné podmínky pro zamezení dalšího šíření dané 

nákazy v České republice a tím zásadně snížit současnou extrémní zátěž zařízení 

poskytovatelů zdravotních služeb podmíněnou vysokým podílem pacientů hospitalizovaných 

s nemocí COVID-19, vysokým počtem pacientů vyžadujících intenzivní péči a nepříznivým 

trendem úmrtnosti na COVID-19. 

 

Epidemiologickou situaci v České republice je charakterizována protrahovaným komunitním 

šířením SARS-CoV-2, které vytváří podmínky pro nekontrolovaný přenos nákazy na osoby 

imunitně oslabené z důvodu věku a komorbidit, ale zároveň dochází i k narůstajícímu trendu 

nemocnosti u osob v mladších věkových skupinách a u osob bez rizikových faktorů. 

Nepříznivá epidemiologická situace je v současnosti výrazně potencována šířením 
mutovaných kmenů SARS-CoV-2, především pak tak zvané britské varianty viru, která se 
vyznačuje zvýšenou schopností přenosu mezi lidmi. 
 
Je přitom nutné zdůraznit, že šíření biologických agens má velmi odlišné charakteristiky 
v porovnání s ostatními agens, např. šířením chemických látek. 
 
Expozice v tomto případě neznamená jen kontakt s určitou koncentrací látky po definovaný 
čas, ale jedná se o podstatně komplexnější proces s řadou více či méně známých 
parametrů. 
 
Přenos nákazy závisí na:  
1. Přítomnosti zdroje nákazy, 
2. Uskutečnění přenosu nákazy, 
3. Přítomnosti vnímavé populace. 
 
Vznik a průběh onemocnění dále také ještě ovlivňuje velikost infekční dávky, mechanismus 
přenosu nákazy, vstupní brána a stupeň vnímavosti hostitele.  
 
Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci právě jsou epidemie 
způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření 
respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí 
nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. V souvislosti s probíhající pandemií 
onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů 
na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou 
epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články 
epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého 
jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s 
pandemií onemocnění COVID-19 však zatím není v současné době v dostatečném množství 
k dispozici.  
 
Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí opatření dojde 
k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit 
zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví 
populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně 
nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. Mezi 
klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé 
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populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání 
ochranných a dezinfekčních prostředků). 
 
Jediným reálně možným východiskem k zajištění změny současné velmi nepříznivé 
epidemiologické situace ve výskytu nemoci COVID-19 v České republice, je tedy nastavení 
velmi přísných protiepidemických opatření cílených na klíčové prvky řetězce přenosu nákazy 
SARS-CoV-2 v časově a plošně přesně definovaných podmínkách. 
 
Při současné intenzitě šíření viru SARS-CoV-2 hrozí velmi vážné riziko, že bez přijetí 
přísných krizových opatření dojde v rámci narůstajícího nekontrolovaného šíření nákazy v 
populaci k vyčerpání kapacit zdravotnického systému se zásadními a častokrát 
ireverzibilními dopady na oblast veřejného zdraví. Nepřijetí razantních protiepidemických 
opatření, která sníží počet nakažených osob a počet osob vyžadující hospitalizaci, by 
znamenalo vyčerpání lůžkových a personálních kapacit nemocnic a další zhoršení stavu 
pacientů např. i s kardiovaskulárními a onkologickými onemocněními, kteří nedostanou 
adekvátní plánovanou péči, která je u chronických onemocnění nezbytná. 
 
Odůvodnění krizového opatření vyplývá z výsledků analýzy klíčových epidemiologických 
charakteristik a hodnocení rizika dalšího šíření nákazy 

1. Dochází k intenzivnímu komunitnímu šíření nákazy potencovanému výskytem britské 
varianty viru SARS-CoV-2 

 Zvyšuje se podíl nakažených, u kterých nebyl dohledán zdroj jejich nákazy 

 Při nekontrolovaném šíření nových mutací viru je předpoklad nárůstu hodnoty 
reprodukčního čísla R z aktuálních 1,2 na 1,4 

2. Je zaznamenáván narůstající podíl pozitivních testů z celkového počtu provedených 
testů v daném dni 

 Je evidován nárůst podílu pozitivních testů na celkových počtech testů v rámci 
diagnostické indikace během 8. kalendářního týdne 2021 o 7,3 % 

3. Je zaznamenáván narůstající počet nakažených pacientů ve skupině zvýšeně 
zranitelných osob 

 V pracovních dnech se denně jedná o více než 1400 osob, týdenní hodnota pak 
činí 9 367 osob 

 Ke dni 25. 2. 2021 bylo v seniorní skupině (65+) za posledních 7 dní nahlášeno 
celkem 10 505 případů onemocnění, což představuje 492,8 případů na 100 tisíc 
obyvatel  

4. Je evidována narůstající zahlcení kapacit poskytovatelů zdravotních služeb 

 K datu 25. 2. 2021 měl celkový počet hospitalizací hodnotu 6 967. Zátěž 
intenzivní péče v celé ČR setrvale narůstá, pacienti vyžadující intenzivní péči tvoří 
cca 21 % celkového počtu hospitalizovaných. Celkem je na lůžkách JIP nyní 
hospitalizováno 1 433 osob, z toho 717 osob vyžaduje umělou plicní ventilaci 
(UPV) a 27 osob přístroj pro extrakorporální membránovou oxygenaci ECMO. 
Postupně dochází k vyčerpání volných lůžkových a personálních kapacit 
zdravotního systému.  

 Pokud by zátěž nemocnic začala stoupat v návaznosti na šíření epidemie při 
reprodukčním čísle 1,2, pak je nutné kalkulovat s rizikem denního nárůstu +30 
pacientů na lůžku 

 Kolem 8 regionů by během krátké doby vyčerpalo veškeré funkční kapacity 
intenzivní péče 

 Déletrvající zásadní omezení či úplné zastavení poskytované plánované péče 
občanům nepochybně znamená zhoršení přístupu ke zdravotní péči a zhoršení 
zdravotního stavu obyvatel, neboť je třeba léčit i ostatní onemocnění, zejména          
v oblasti onkologické a kardiovaskulární problematiky, která jsou nejčastější 
příčinou úmrtí v ČR. Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti 
jak u žen (50 % všech úmrtí), tak u mužů (42 %). Rakovina je druhou nejčastější 
příčinou smrti a způsobuje 23 % všech úmrtí žen a 28 % všech úmrtí mužů (např. 
State of Health in EU, ČR, 2017) 
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 Přestože průběžně probíhá očkování zdravotnických pracovníků (aktuálně je 
proočkováno 41,2 % ke dni 25. února 2021), i nadále počet zdravotnických 
pracovníků s onemocněním COVID-19 je vysoký (aktuálně ke dni 24. 2. 2021 je 
pozitivních celkem 2840 zdravotnických pracovníků (294 lékařů, 1322 sester a 
1224 ostatních ZP). Nedostatek kvalifikovaných zdravotnických pracovníků je tak 
zásadní. 

5. Nadále se zhoršuje nepříznivý trend vývoje epidemiologické situace na lokální úrovni 

 V nejvíce zasažených regionech je zátěž 2,5 - 3x vyšší než v ostatních regionech 

 Je evidováno zrychlené šíření nákazy především v severní a západní části Čech, 
kde se zvyšuje incidence narůstajícím počtu okresů 

 Nadále přetrvává nepříznivá situace v okresech Trutnov, Náchod, Cheb, Sokolov, 
Tachov, kde na základě časových limitací zatím ještě efekt uzavření okresu 
nemohl uplatnit 

 Zvýšené počty pacientů s nově diagnostikovanou nemocí COVID-19 jsou 
postupně zaznamenávány i v dalších oblastech, nově zejména v kraji Plzeňském 
a Pardubickém.  

 Při převažujícím komunitním šíření je výrazné riziko nekontrolovaného šíření 
nákazy do ostatních regionů 

6. Trendy šíření nákazy v kolektivech  

 Nejčastějším sociálním prostředím a nejčastějšími pravděpodobnými místy 
nákazy COVID-19 jsou dlouhodobě pracoviště, rodina+domácnost+volnočasové 
prostředí. Podíl případů takto charakterizovaných na celkových počtech 
evidovaných případů (bez zdravotnických pracovníků) činil v měsíci lednu 2021 
celkem 53,0 %, přičemž hodnota tohoto podílu je vůbec nejnižší za celé 
sledované období od března 2020 a odráží změny v mobilitě obyvatel 
v návaznosti na intenzivněji využívaný způsob práce z domova.  

 Od května 2020 do současné doby byla nejčastějším místem vzniku ohniska 
nemoci COVID-19 školská zařízení, včetně mateřských škol (1254), dále se 
jednalo o sociální zařízení (715) a zdravotnická zařízení (314), pracoviště (281) 
s převahou výrobních závodů (141) 

 Po uzavření škol (kromě mateřských) od 14.10. je evidován pokles a vymizení 
nákaz v základních a ve středních školách, po návratu části dětí a studentů do 
škol od 18.11. a 30.11. lze pozorovat nárůst v základních školách i středních 
školách, po poklesu v období vánočních prázdnin je na začátku roku 2021 opět 
pozorován nárůst v MŠ a ZŠ 

 Po uzavření škol (kromě mateřských) od 14. 10. dochází k zastavení a 
postupnému poklesu počtu nově diagnostikovaných pozitivních pedagogů a 
pracovníků ve školství, po návratu části dětí a studentů do škol od 18.11. a od 
30.11. je evidentní opětovný růst s kulminací v prvním týdnu roku 2021, 
následným poklesem a opětovným růstem v únoru 2021. 

7. Mobilita a její trendy 

 Omezení mobility obyvatel a s tím související omezení rizikových kontaktů a 
snížení pravděpodobnosti přenosu nákazy je podstatou všech přijímaných 
opatřeních, a to v ČR i v dalších zemích. Mobilita obyvatel jako nepřímý faktor 
ovlivňující počet kontaktů prokazatelně koreluje s rychlostí šíření nákazy, vždy je 
však třeba vztah posuzovat s cca 14denním odstupy. Znamená to, že rizikové 
navýšení mobility se na dalším šíření epidemie projeví cca po 10–14 dnech. Toto 
platí i opačně, efekt redukce rizikové mobility je možné pozorovat až uvedeným 
časovým posunem. 

 Vysoké hodnoty incidence COVID-19 měly počátek v závěru roku 2020, kdy 
reprodukční číslo dosahovalo hodnot až přibližně 1,5. Časová souvislost se 
zvýšenou mobilitou v tomto období je statisticky prokázána. 

 
Podrobné informace o míře šíření epidemie a související informace jsou denně publikovány 
na webové stránce Ministerstva zdravotnictví onemocneni-aktualne.mzcr.cz. 
 

http://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/
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Omezení mobility obyvatel a s tím související omezení rizikových kontaktů a snížení 
pravděpodobnosti přenosu nákazy je podstatou všech přijímaných opatřeních. 
 
K bodu I/1 
 
Omezuje se činnost prodejen a provozoven služeb, neboť se jedná o místa, kde se 
v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku a takové 
prostředí podporuje další šíření epidemie. 
 
Vzhledem k nezbytnosti prodeje některého zboží nebo poskytování některých služeb 
v provozovnách se z tohoto zákazu stanoví výjimky: 

 prodejny potravin – z důvodu nezbytnosti umožnit přístup obyvatel k potravinám, a 
tedy k výživě, 

 prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků 
na pozemních komunikacích – z důvodu nezbytnosti zajištění dopravy, jak nákladní 
pro potřeby dopravy zboží, tak osobní pro cestování osob v rámci výjimek ze zákazu 
volného pohybu, 

 prodejny paliv – z důvodu nezbytnosti zajištění topení jak v domácnostech, tak 
v obchodních a výrobních provozech, nebo na úřadech, 

 prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží – z důvodu 
nezbytnosti umožnění dodržování hygienických a dalších zdraví prospěšných návyků, 

 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků – z důvodu nezbytnosti 
dostupnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro obyvatele, neboť se 
jedná o život a zdraví zachraňující nebo podporující výrobky, 

 prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata – z důvodu nezbytnosti zajištění stravy a 
dalších životních potřeb zvířat, 

 prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží – z důvodu nezbytnosti 
zajištění těchto výrobků, které slouží pro kompenzaci poruch zraku; při jejich 
nedostupnosti by došlo k mnohdy zásadnímu omezení života lidí, 

 prodejny novin a časopisů – z důvodu nezbytnosti přístupu k informacím; jakkoliv se 
může jevit, že informace lze čerpat z mnoha jiných zdrojů jako televize, rozhlas nebo 
Internet, jedná se pro řadu lidí stále o významný zdroj čerpání informací o veřejném 
dění včetně významných informací týkajících se boje s epidemií onemocnění COVID-
19, 

 prodejny tabákových výroků – z důvodu nezbytnosti přístupu k tabákovým výrobkům, 
na jejichž užívání je řada lidí závislá; jakkoliv se jedná o zdraví škodlivý jev, mělo pro 
lidi vážně závislé na užívání tabákových výrobků negativní účinky, kdyby byly pro ně 
náhle tabákové výrobky nedostupné, 

 provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu 
na pozemních komunikacích – z důvodu nezbytnosti zajištění provozuschopných 
vozidel pro dopravu zboží a osob, 

 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky zakoupené distančním způsobem 
– vzhledem k tomu, že si občané většinu dalšího nezbytného zboží (např. oblečení a 
obuv, spotřební zboží, elektroniku atd.) nemohou pořídit standardní cestou, tj. 
v obchodech, je třeba jim ponechat alespoň nějakou možnost se k tomuto zboží 
dostat. Dálkový prodej omezuje setkávání lidí v uzavřených prostorech (obchodech) a 
omezuje jejich kontakt na dobu nezbytnou k vyzvednutí distančně zakoupeného 
zboží. Fronty a množství lidí v provozovně pak lze účinně regulovat režimovými 
opatřeními (omezení počtu zákazníků v provozovně, rozestupy mezi lidmi čekajícími 
ve frontách), 

 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby – vzhledem k blížícímu se 
konci zimního období je nutné zejména zemědělcům, ale i dalším laickým osobám 
(zahrádkářům) umožnit nákup osiva a sadby, stejně jako nástrojů a dalších 
nezbytných potřeb, neboť tato činnost jakékoli zpoždění činnosti spojené se setím či 
výsadbou stromů a keřů by mělo negativní následky na výnosu plodin, což by se 
mohlo výrazně negativně projevit na cenách potravin nejen v tomto kalendářním roce, 



5 

 

 pokladen prodeje jízdenek – zachování provozu pokladen prodeje jízdenek je třeba 
v zájmu zachování možnosti občanů cestovat za prací, popř. k lékaři atd., neboť ne 
všichni vlastní automobil, popř. jej z různých důvodů nemohou používat (porucha, 
autonehoda, věk atd.), 

 květinářství – vzhledem k charakteru zboží a v kontextu s epidemiologickým rizikem 
by neudělení výjimky znamenalo vysoké nároky na skladování v chladících a 
mrazících boxech, neboť se jedná o zboží, které pochází z čerstvých výpěstků, 

 provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, 
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti – uvedené opravny 
jen třeba ponechat v chodu, neboť je třeba zajistit, aby domácnosti (i s ohledem na 
další omezení zboží a služeb a omezení pohybu) fungovaly v co možná 
nejnormálnější podobě a tedy aby občané měli možnost v případě poruchy některého 
z nezbytných domácích spotřebičů či výpočetní a telekomunikační techniky (nutné i 
pro práci z domova) možnost nechat takový spotřebič opravit, 

 provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování 
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren – 
z logiky věci plyne, že fungování těchto služeb je nezbytné v každé době, 

 myčky automobilů bez obsluhy – mytí automobilu v myčce bez obsluhy nepředstavuje 
z epidemiologického hlediska jakékoli zvýšení rizika přenosu onemocnění COVID-19, 

 prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují 
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny – i v tomto případě jde o zajištění 
bezproblémového chodu domácností zvláště v době, kdy jsou občané ČR nuceni 
kvůli omezení volného pobytu trávit většinu času doma, 

 provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren – udělena výjimka s ohledem na 
předejití možného dopadu do životního prostředí, neboť proces kompostování, kdy 
vznikají rostlinné odpady, má specifický režim i z hlediska vzniku humusových živin, a 
to zejména v období předpřípravy jarních prací v zemědělství í a zahrádkářství, 

 vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob – stejně jako 
v případě prodejen jízdenek je třeba zajistit možnost, aby se obyvatelé ČR mohli v 
souladu s podmínkami omezení pohybu osob dostat např. do zaměstnání, k lékaři či 
k a zajištění péče o své blízké, přičemž jednou z variant je právě i využití taxislužby, 

 provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou 
nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou 
právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována 
tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem – v případě 
těchto psychodiagnostických vyšetření je jejich absolvování přímo stanovenou 
podmínkou, bez jejíhož naplnění by určité činnosti vůbec nemohly být vykonávány, 
resp. osoby ucházející se o zaměstnání či osoby mající v úmyslu takovou činnost 
vykonávat, by tak činit nemohly. 

 
V případě ostatních prodejen a provozoven služeb vláda má za to, že po omezený čas není 
jejich provoz nezbytný vzhledem k potřebě omezení kontaktů a bránění šíření epidemie. 
Vláda bude pravidelně přezkoumávat potřebu uzavření prodejen a provozoven služeb a jeho 
rozsah. 
 
K bodu I/2 
 
Důvody pro omezení provozu provozoven stravovacích služeb jsou stejné, jako v případě 
prodejen a provozoven jiných než stravovacích služeb, neboť se jedná o místa, kde se 
v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku 
a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. V případě běžného provozu provozoven 
stravovacích služeb pak k uvedenému přistupuje i faktor konzumace alkoholu, po jejichž 
požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické 
nápoje nepožili. 
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Vzhledem k tomu, že i přes uvedené je nezbytné, aby některé provozovny stravovacích 
služeb fungovaly, stanoví se z tohoto zákazu výjimky pro: 

 provozovny, které neslouží pro veřejnost – zamýšleným cílem shora uvedeného 
zákazu je zamezení náhodnému setkávání osob, které spolu jinak nejsou v běžném 
kontaktu; to však neplatí např. pro ustálené kolektivy zaměstnanců, lékaře, sestry, 
jiný zdravotnický i nezdravotnický personál nemocnic, pacienty v nemocnicích či 
vězně a zaměstnance věznic. Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o 
náhodné setkávání, neboť se zmíněné osoby spolu běžně v zaměstnání či na jiných 
místech potkávají, riziko nákazy či šíření onemocnění COVID-19 se povolením 
provozu těchto provozoven nezvyšuje, 

 školní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů 
účastnících se prezenčního vzdělávání – platí to samé, co bylo uvedeno shora, 

 provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze 
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod. – i přes 
zjevnou snahu omezit mobilitu obyvatelstva na max. možnou míru např. i zákazem 
poskytování většiny ubytovacích služeb (zejména krátkodobých a rekreačních) je 
zřejmé, že některé ubytovací služby budou i nadále v provozu, a to např. z důvodu 
pracovních cest. Je pak nezbytné zajistit ubytovaným osobám možnost stravy, a to 
zvláště za situace, kdy přítomnost veřejnosti v ostatních provozovnách stravovacích 
služeb je na základě tohoto opatření zakázána. Rovněž je třeba poukázat na to, že 
ne všechny ubytovací služby jsou vybaveny (např. absence příborů) k tomu, aby 
umožňovaly konzumaci doneseného jídla (např. z výdejového okénka) na pokoji. 

 
K bodu I/3 
 
Jsou zakázány vyjmenované provozy, akce a aktivity, u kterých zpravidla dochází k větší 
koncentraci návštěvníků či účastníků. V případě uměleckých představení pod bodem I/3 
písm. a) bez účasti diváků se stanovují podmínky pro jejich z epidemiologického hlediska co 
nejbezpečnější konání. Ze zákazu zkoušek v prezenční formě v bodě I/3 písm. c) jsou 
uvedeny taxativní výjimky, které byly vyhodnoceny jako zcela nezbytné, a je pro ně omezen 
počet účastníků. 
 
K bodu I/4 
 
Rovněž důvody pro zákaz poskytování ubytovacích služeb jsou stejné, jako v případech 
bodů I/1 a I/2, neboť i v rámci poskytování ubytovacích služeb zejména krátkodobého či 
rekreačního charakteru se v uzavřeném prostoru (restaurace, společenské místnosti, bary, 
lounge, recepce apod.) potkává řada lidí, často i z různých částí ČR, kteří spolu jinak spolu 
běžně nepřicházejí do styku,  a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. 
 
I v tomto případě je však nutné z tohoto zákazu stanovit některé výjimky, a to tak, že 
ubytovací služby lze poskytnout: 

 osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, 
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti – jak bylo uvedeno shora, výkon některých 
povolání vyžaduje pracovní cesty, popř. i jiné kratší či delší pobyty v místech 
vzdálených od bydliště natolik, že není možné se do místa bydliště každý den vracet. 
Pro tyto případy se za splnění stanovených podmínek (písemné potvrzení 
zaměstnavatele nebo objednavatele + evidence těchto potvrzení 
provozovatelem ubytovací služby) poskytování ubytovacích služeb povoluje, 

 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona – v tomto 
případě se zjevně jedná o činnost nutnou k zvládnutí boje s epidemií COVID-19, 
která byla dotyčným osobám přímo nařízena na základě zákona; často jde o výkon 
činnosti v místech daleko od bydliště, a proto je třeba zajistit ubytování těchto osob, 

 cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají 
oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy 
– v tomto případě se jedná o cizince legálně pobývající na území ČR, kteří zde však 
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nemají jinou možnost ubytování (např. pronajatý dům či byt), než ubytování 
v ubytovacích službách, 

 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa – lze se setkat s případy, kdy 
se osoby, jimž bylo jedno ze zmíněných dvou opatření nařízeno, nemají kam vrátit, a 
to např. z důvodu, že s nimi v domácnosti žije osoba, pro kterou by z důvodu věku či 
komorbidit bylo riziko nákazy onemocněním COVID-19 bylo neúměrně vysoké, 
přičemž tyto osoby nedisponují ani jinými místy, kde by po dobu izolace nebo 
karantény mohly bydlet (jiný byt, chata, obytný karavan apod.). I pro tyto osoby je tak 
třeba zajistit možnost využití ubytovacích služeb na nezbytně nutnou dobu, 

 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení 
vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky – na území ČR mohou 
v době nabytí účinnosti tohoto krizového opatření pobývat osoby, které zde zahájili 
pobyt v době, kdy to bylo ještě možné, avšak po vejití zákazu poskytování 
ubytovacích služeb v platnost by v rámci ČR neměly možnost jiného ubytování; těmto 
osobám je třeba zajistit dokončení pobytu, ideálně přitom v místě, kde již byly po 
nějakou dobu ubytovány, 

 osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní 
služby, a jejich nezbytnému doprovodu – v rámci ČR se lze volně pohybovat za 
účelem přijetí zdravotní péče, přičemž je třeba připustit, že některé lékařské zákroky 
vyžadují, aby pacientovi po zákroku (a někdy i před ním) asistovala třetí osoba např. 
při cestě zpět do místa bydliště, při pohybu po nemocnici, či v případě, že pacientem 
je dítě. 

 
K bodu I/5 
 
I důvody pro zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech služeb jsou 
motivovány omezením možnosti setkávání lidí, kteří spolu běžně nepřichází do kontaktu. 
Nejedná se přitom pouze o místa v blízkosti výdejových okének provozoven stravovacích 
služeb, ale i jiná místa, kam by si lidé mohli donést alkoholické nápoje zakoupené např. 
v obchodech a zde je společně třeba i po delší dobu konzumovat. Typicky se jedná o místa 
kolem obchodů s potravinami, parky, náplavky řek apod. Do tohoto zákazu pak z logických 
důvodů nespadá konzumace alkoholických nápojů ve vnitřních prostorech provozoven 
stravovacích služeb, neboť jejich provoz je dostatečně omezen v bodu I/2 tohoto opatření a 
často se ani nejedná o veřejnosti přístupná místa (např. zaměstnanecké stravování, 
stravování v nemocnicích, školách, věznicích apod.). 
 
K bodu I/6 
 
K zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb uvedenému v bodě I/1 je 
z důvodu existence řady nezbytných výjimek a v zájmu co největšího omezení kontaktu lidí 
třeba upravit otevírací dobu těchto prodejen a provozoven služeb, a to tak, že je ponechána 
dostatečně dlouhá doba pro obstarání potřebných nákupů či jiných záležitostí, celkem 16 
hodin. zbylých 8 hodin (večer a v noci) jsou pak prodejny a provozovny uzavřeny, což může 
zároveň mít – kromě omezení kontaktů mezi lidmi – vliv i na možnost dostatečného 
odpočinku zaměstnanců těchto prodejen a provozoven. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny 
některé zcela jasně definované výjimky, bez nichž by mohlo dojít např. k dopravním 
kolapsům v důsledku vyčerpání paliva (čerpací stanice), nemožnosti získání a aplikace 
nezbytných léků (lékárny), nemožnosti občerstvení zdravotnického i nezdravotnického 
personálu zdravotnických zařízení (prodejny a či stravovací služby), občerstvení na letištích 
či nádražích při dlouhých cestách např. s přestupem či mezipřistáním atd. 
 
K bodu I/7 
 
Důvody pro zákaz prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách jsou zcela totožné 
jako v případě zákazu činnosti prodejen a provozoven služeb, neboť i přes skutečnost, že se 
často jedná o prostory pod širým nebem, jde o místa, kde se na často malém a omezeném 
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prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku a takové prostředí 
podporuje další šíření epidemie. Je však třeba zajistit výjimku pro mobilní provozovny, které 
zásobují základním zbožím (potraviny a drogerie) občany bydlící v těch obcích, kde není 
možnost jiného obstarání základních životních a hygienických potřeb, a toto je zajištěno 
pomocí mobilních prodejen potravin a drogistického zboží. V případě pochůzkového a 
podomního prodeje pak často dochází ke styku prodejce – zákazník v uzavřeném prostoru, 
tj. v bytě zákazníka, čímž může dojít k ohrožení jeho zdraví.  
 
K bodu II/1 
 
Stanovují se pravidla pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není 
zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně, tedy pro provozovny, které neslouží pro 
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb 
a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), pro provozovny školního stravování 
zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního 
vzdělávání a provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování 
pouze ubytovaným osobám. Je nutné umožnit těmto osobám stravování, avšak za 
podmínek, aby co nejméně docházelo k rizikovým kontaktům. Zákazníci musí být usazeni 
tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho 
stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se 
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, 
s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry. Provozovatel pak nesmí připustit 
ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech 
provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový 
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. Aby se zákazníci nezdržovali po konzumaci 
potravin v provozovně, zakazuje se produkce živé hudby a tance a zároveň ani nebude 
poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost. 
 
K bodu II/2 
 
Omezují se kontakty zákazníků konzumujících potraviny a pokrmy v případě prodeje 
z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) tak, že 
tyto osoby jsou v bezprostředním okolí provozovny povinny dodržovat rozestupy od jiných 
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.  
 
K bodu II/3 
 
Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 
diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, čímž se zamezuje kontaktům 
v rámci těchto volnočasových aktivit.   
 
K bodu II/4 
  
Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 
5 000 m2 tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Použití 
míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy 
shromažďování osob a není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro 
veřejnost. Aby byly tyto pravidla dodržována, musí provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, 
která na jejich plnění dohlíží. Pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším 
osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod. 
Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů 
mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, 
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na 
podlaze veřejných prostor apod.). Je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech 
místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, 
eskalátory, travelátory, záchody apod. Aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování 
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osob je zakázán provoz dětských koutků.  K zabránění šíření epidemie je provozovatel 
povinen zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu 
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Kvůli zabránění 
shromažďování osob zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická 
osoba zajišťující jejich průběh. Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci 
nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, přičemž 
opět je důvodem zabránění tomu, aby se zákazníci nezdržovali v provozovně stravovacích 
služeb, a tím přicházeli do rizikových kontaktů.  
 
K bodu II/5 
 
Omezují se kontakty při poskytování služeb veřejných knihoven tak, že výdej knih a příjem 
knih probíhá buď bezkontaktně nebo přes výdejní okénko tak, aby byla tato služba 
umožněna, neboť např. studenti se potřebují dostávat ke zdrojům informací pro své studium, 
zpracování kvalifikačních prací apod., avšak kontakty byly omezeny na naprosté minimum. 
 
K bodu II/6 
 
Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz 
není zakázán, tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. 
Provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení 
nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je 
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto 
omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom 
rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam 
zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a 
výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se 
nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. 
Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších 
vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Musí zajistí řízení 
front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci 
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky 
(minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se 
zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti 
šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u 
často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k 
dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné 
dezinfekci. Jak je shora odůvodněno, provozovatel je povinen zajistit informování zákazníků 
o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a 
v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále zajistit 
maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo 
klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány 
propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. 
Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí 
provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se 
nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu. 
 
K bodu II/7 
 
Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze nově poskytovat 
jen pacientům, v jejichž případě bude alespoň částečně hrazená z veřejného zdravotního 
pojištění, aby se omezily počty kontaktů v rámci lázeňských zařízení, v jejichž případě se 
opakovaně vyskytují clustery nakažených, a to i ve výrazných počtech. Navíc byly 
zaznamenány případy, kdy se zdánlivě poskytuje tento druh zdravotní péče, avšak ve 
skutečnosti se jedná jen o wellness pobyty, resp. služby. Podmínění úhradou z veřejného 
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zdravotního pojištění se jeví jako vhodný kontrolní prvek pro skutečnou potřebu poskytování 
lázeňské péče. 


