
 

 

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky 

 

Od 5. do 18. října 2020 platí (celé znění usnesení vlády) 

• zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase 
mezi 22. a 6. hodinou 

• v čase mezi 6. a 22. hodinou může u jednoho stolu sedět maximálně 
šest zákazníků 

• uvnitř stravovacího zařízení nesmí být více zákazníků, než je v něm 
míst k sezení 

Od 5. do 18. října 2020 se mohou konat (celé znění usnesení vlády) 

• hromadné akce ve vnitřních prostorách do 10 účastníků 
• hromadné venkovní akce do 20 účastníků 
• akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o členy domácnosti, 

výkon povolání, podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, účast na 
svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného 
partnerství, o pohřeb 

• schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné 
moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě 
zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob 
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• koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení, během 
kterých se převážně nezpívá, do 500 účastníků, kdy každý účastník má 
přidělené místo k sezení a kdy se neprodává občerstvení 

• sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, akce 
se účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační 
a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství 
v počtu maximálně 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště 

• přípravy sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných 
sportovními svazy 

• bohoslužby s nejvíce 100 účastníky, kdy každý musí mít místo k sezení, 
v průběhu bohoslužby se nezpívá 

Od 18. září 2020 platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného 
opatření) 

 

• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo 
ubytování (například hotelový pokoj), 

• ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých 
škol, 

• v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a 
vlaky, taxislužby), 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/
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• při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků. 

Tato povinnost se nevztahuje na: 

• děti do dvou let věku, 
• děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně 

pečující v dětské skupině, 
• žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách 

škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory, 

• žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a 
studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací 
aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 
(zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

• internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, 
žáky nebo studenty, 

• školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a 
školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb 
internátní formou, 

• školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
• žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 

odst. 9 školského zákona, 
• zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a 

kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž 
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování 
tohoto zákazu, 

• pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, 

• zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro 
poskytování zdravotních služeb, 

• uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních 
poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

• další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních 
nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve 
zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb, 

• zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů 
po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba 
ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, 

• osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu 
s cestujícím při jeho odbavení, 



 

 

• soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky 
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, 
svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, 
a to v místě a době soudního řízení, 

• osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo 
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při 
tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, 

• moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, 
televizních a dalších pořadech, 

• osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro 
rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež 
vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze 
předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti 
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do 
kategorie třetí nebo čtvrté, 

• zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin 
a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, 

• osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně 
nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, 

• snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu 
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, 

• osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, 
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy 
domácnosti a dalšími blízkými osobami, 

• sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže 
apod., 

• osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký 
bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, 
lázeňských a léčebných bazénů a saun. 
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