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Částka 16

3í
USNESENI

vLÁDy ČnsrB REpuBLIKy
ze dnc 28. ledna 2021 č,78
o přijetí krizového opatření
s Č1, 5 a 6 Ústavního
návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2a2O, kterým vláda v souladu
Ú.ip"i,rorri českérepubliky, vyhlásiia pro úz,emíČeskó rcpr-rblikY z dŮvodr-r
z,ákonač. 1,1,o/1,998 il,.
jako SARS CoY'2l na Úz,emí
ohrož,enízdravír, ,orrrrirlort t s prokázáním výskýtu ko.onarriru loz,načovaný
Sb,, o kriz,ov ém řízcní
24O/2OOO
č.
6
zákona
a
e)
§.
č.rile republiky nouzový ,,"r, " ,r. smyslu § Ó pís-. a) až
vzniklé krizové
řešení
pro
přcdpisů,
* o ,rnčrrčnčkterých .ikoní, (krizový .aŘoi1, ve z,nčnípozdčjších

V

situace,rozhodlaopřijetíkrizovýchopatření,ii,rr.orr.r-ýr1.,ustanovcní§5písm,c)a§6odst,

1PÍsm,b)

krizového zákona.

Yláda s účinnostíode dne 30. ledna

2021,

od

OO:OO

hod. do dne

1,4.

února 2021 do 23:59 hod,

I. zakazwje

těchto provozovcn:
1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjirnkou
a) prodejen potravin,
voz.idel,
b) prodejen pohonných hmot a dalšíchpotřeb pro provoz motorových

c) prodejen paliv,
zbož,í,
cl) prodejcn hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejcn malých domácích zvířaí,
g) prodejen krmiva a dalšíchpotřeb pro z,vířata,

h) prodejen brýlí, kontaktních čočeka souvisejícího zbpží,

i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozovcn servisu a oprav silničníchvozidel,
na
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňov ání závaávozidcl v provozu

poz,e

mních komunika_

cích,

n) prodejen náhradních dílůk dopravním prostředkům a výrobním tcchnologiím,
distančnímzpťlsobem,
o) provozoven umožňuj ícíchvyzvednutí zbožía zástlek zakoupených
p) prodejen zahrádkářských potřcb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodejc jízdenek,

r) kvčtinářství,
projcktovou činnost ve výstavbě,
s) provozoven pro sjc<lnání provádčnístaveb a jejich oclstraňování,
geologické piá"",Lr^éměiičství,tcstování, měřcní a ana1ýzu ve stavebnictví,
t) prodcjen textilního materiálu a textilní galanterie,
video PřijímaČŮ, sPotřební eleku) provozoven scrvisu výpočetnía telekomunikační techniky, audio a
i.o.,iky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
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vedení daňové
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetníchporadců, vedení účctnictvÍ,
evidence,

w) zámečnictvía provozoyeíl servisu dalších výrobků pro domácnost,
x) provozovcn oprav, údržbya instalací strojů a zaříz,ení pro domácnost,
y) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňovárrí lidských PozŮstatkŮ
'' ,l.bo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
z) myček automobilů,
sc nepovažují nábytek, kobcrcc
aa) prodejen domácích potřeb a železářství, přtčemžz.a áomácí potřeby
a jiné podlahovó krytiny,
ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

náhrobrrích karnenŮ a jejich
ac) provozo ven zabývajícíchse zpracovánínkamene (např. výroba pomníků,
instalacc),

kvčtinovó výz,doby,na hroby,
ad) provozoven (včetně mobilních) s prodcjem pietního zboží,např. věnce_,
provoz,ovnách uvedený
mobilních
pietní svíčkyapod.; pro tyto p.orrororrrry neplatí zákaz prod'cje v

v l:oáě í/7,
ae) provozoven poskytujícíchslužbu úpravy a stříhání psů a koček,
af) prodejen zbraní a střeliva,
ag) papírnictví,

ah) prodejen dětského oblcčenía dětské obuvi,
ai) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
a1)

provozoven péčeo dítě do tří let věku v denním režtrnu,

je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách Prod;ivat nebo PoskYpodlc ž-ivnostenského z,ákona dále se
tovat; tento zákaz senevztahuje na činnosti, kt..jr-r"jror, živností
maloobchodní prodcj a Proclej a PoskYtotento zákaznevztahuje na takávé provozovny, ,r. kt..Y"h sice
s tím, že 1iné zbožía služby

avšak část provozovny, vc
vání služeb, který neÁí zakázán, r,r"př.dr,"rr.rje výlučnou činnost v provozovně,
který není z,akázán, je oddělcrra od
které probíhá maloobchodní prodej p.odá; a'poskytování služeb,
" není zákazníkům umožněn přístup,
ort"t.,?.h částíprovozovny, do kterých
a|:larY), s výjimkou;
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hosPodY

2. přítomnost
stravovánÍ, strirvování PoskYtoa) v provozovnách, které neslouž,ípro veřejnost (např. zarnéstnanecké
vaielů zdravotních služeb a sociáIních služeb, ve vězeňských zařízcních),
a studcrrtŮ ÚČastnícíchse
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, ž,ákŮ
p rezenčníhov zdéIáv ání,
stravování PoLlZe ubYtovaným
c)' v provozovnách v ubytovacích zařízeníchza podmínky, že poskytují
n*bá-, a to pouzc v časc mczi O5:O0 hod, a 20:59 hod,;
(naPř. ProvozoYni9 rYchlého
tím není clotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
prodej z,ákaz,níkim v místě
že
občcrstvení s ,rýdejovým áue.,t .- nebo prode j jídla s scbou) s tím,
hod,,
04:59
a
provozovny (např.'výáejové okénko) jc zikáz,án v čase rnezt 21;OO hod,
3. dále
vČetrrě cirkusŮ a varieté s PřÍa) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká přcdstavcní
jen v PříP:rdé, Že 1e Provádí
tomností diváků; bez diváků lze tato předstarrer,í ko,-,"t ,,,.bo zkoušet
žc
s
tím,
podnikání,
nebo
umělci, kteří tak činív rámci zaméstnání
mohou odložit pouze na místě výl<ontr vlastní Proi) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující
dukce a?ouze po dobu této produkce,
na jeviŠti ncbo zkuŠebnétak,Ž,c
ii) je_li součástí scénického díIazpév,otnezujc se počet účinkujících
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celkový počet účinkujícíchnesmí být vyššínež počet metrů čtverečníchcelkové
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
metru akaŽdý hráČ na
u hráčůvšech nástro j'ovýchrk.,pi., je nutné dodržovat roze§tupy alespoň 1,2
smyčcovénástroje pouÝ,ii"."-trtat,,,ý notový ptrlt, pokud to dovolují prostorovó PodmínkY,

b) poutě a podobné tradičníakcc,

c)' kongresy, vz,déIávací akcc a z,koušky v prczenčníforn-rě, s výjinlkou
l; p."kii.ké výuky a praxc podle zjko,ra č. 95/2oo4 Sb., o podrnínkách získávání a t't'tnávání odborné
lékařc, zubního lézpůsobilosti u ,p..;"lirorrané způsobilosti k výkonu zdiavotnického povolání
Sb,, o podmínkách
kaře a f".-""..rt", ve znénípozdějších předpisů, a podle zákona č.96/2004
a k výkor1u
povolání
zdravotnických
získávání urnirani způsoÚlosti k ,rýko',rr'nclékaiských
zákonů
^
souvisejících
něktcrých
činnostísouviscjících s poskytováním zdravotní péčea o zrněnč
(zákon o nelékaiský.h ,d."..ot.,ických povoláních), ve z,nénípozdějších přcdPisŮ,
ii)' profesníh o ,zdéIávání příslušníkůb.rp.e,lor,r,ích sborů Českérepubliky, stráŽ,níkŮ obccních PoochranY,
ii.il, příslušníkůHasirského z,áchranniho sboru českércpubliky a členůjednote| Pož,ární
zPťrsobilosti
odbornó
zclokonalování
a
z,ískávání
o
iii) činnástína zák;adé zákona č. 247/2OoO Sb.,
k řízenímotorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějŠÍclrPředPisŮ,_ a do.komunikacích
pravně prychologická vyšetření clle zákona č. 361,12oOO Sb., o provo zu na pozelnních
a o změnách některých zákonů,
30912006 Sb,,
iv) činnostívedoucích k získánízv|áštní odborné způsobilosti podle § 1,1, zákona Č,
v
pracovněprávních
kterým se upravují dalšípožaclavky bczpečnosti a ochlany zdraví při práci
poskYtování sluŽcb mimo
vz,tazích a o zajlštěníbezpečnosti á o"h.".ry zdraví při činnosti nebo
ochranY zdraví Při Práci),
pracovněpráv ní vztahy (zákono zajištění dal'Srch podmínek bezpcčnosti _a
poclmínck
k
přckonání
Poclle § 3 odst, 10
ve zně,-,í'pozclějšíchpr"apirt, " Éi.,r-,ortírrcdoucích
při svařování
bcz,pečrrtlsti
požární
t..áznóao Sb., kterou se stanoví poclmínky
písm. d)
"yntasfu
á nahříváaí žívicv tavných nádobách,
jejichŽ sloŽ-cní je
v) dalších vzdéIávacíchak'cí a zkoušek z profesr-rích kvalifikací a jiných z.kouŠek,
<-'
vzdélávací akce
nejdc-li
podmínkou stanovenou právními přediisy pro výkon určitéčinnosti,
Sb., o Přcdšk<llním, zák|adním,
a zkoušky, xr..Jlro., ,o.rlarti ,rrdáarra"i poál. zák1ya č. 561,/2OO4
pozdějŠÍch PředPisŮ, nebo
středním, vyššímodborném a jiném vzděIivání(školský z,ákon),ve z,néní
zál<onŮ (zákon o vYzákonat. ttlitgsá Sb., o rrysokých školách a o zmčnča doplnčnídalších
sokých školách), ve znénípozdčjšíchpředpisů;
je _li zkouška podle právníl-ro př.edpisu
přitom se zakazujc v jedcn čas přítomnost více než 10 osob a,
pobyt v motorovém vozidle bez
veřejná, dalších více Áež 3 osoL z řad vcřejnosti; dále,se zakazuje
praktickó jíz,dY s výrespirátoru alespoň třídy FFp2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobtr
k říz,enímotorových vozidel,
crrii<orrým rroriál.- , ,á^rí zkoušky z odborné způsobilosti

d) veletrhy,
c) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
lrřiŠtČ,kluziŠtě, kurtY,
f) provoz a používánísportovišťvc vnitřních prostorech stavcb (např. tělocviČrry,
prostor vcnkovních sPortoviŠť,
ringy, herny bowlirrgu nebo kulečníku,trénink ová zařízení) a vnitřních
ve školách ČiŠkolských
činnosti
sportovní
výjimkou
tanečníchstudií, poiilorr.., a fitness center, s
sPortovní PříPravY,.
výjimkou
a
s
umožňují,
zařízeních" rryro'ky.h školách, kde to krlzová opatření
jinÍ:
obdobné Činnosti
nebo
podnikatelské
kterou provád,íosoby v rárnci výkorru ,^r,'értr.áu:r, výkonu
svazY, a sPorsportovnírli
organtz,ovaných
jako příprav, p.o ,po.rovní akce konané v rámci soutěŽÍ
tovních akcí, které nejsou zal<ázány,
bazén, bazén pro kojence a bato_
g) provoz a používáníumělých koupališť (plavecký ba.zé:l, koupelový
jeskyní,
poktrd sc nejedná o poskyo
solnlich
lata, brouzdaliště), wellness zařízenívčeřnčsaun, solárií
tování zdr av otních služeb p oskytovatelcm zdravotních sltržcb,

h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
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historických nebo
i) návštěvy a prohlídky muzcí,galerií, výstavních prostoí, hradů, zámků a obdobr-rých
kulturních objektů, hvězdáren a p\anetárií,
j) provozov ání z,ařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 aŽ 18 let zaměřcných na Činnosti
"
jako jsou z.cjrnéna zájmová,
obdobrre zájmovým vzdéIiváním podle § 2 vyhlášky č.74/2OO5 Sb.,
výchovná, rekrealní nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
pro zajištění clopravní
k) provoz lyžařskýchvlekůa lanových drah s výjimkou využitílanových dralr
vlckŮ a lanových drah Pro
obslužnosti v rámci veřejných slulcb a dále s uilirnt o" iyužitílyžařských
Intcgrovaného zázásobování.,"bo .hodu kritické ir-,f.asi.uktury nebo pro potřeby sloŽ.ck
zajíšténí
chranného systému včetně Horské služby,

4. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
povolárrÍ, Podnikatelskó
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání,

nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účeljc každá osoba, kte.a je ubytování umožnčno,povinna prokázat Přcá z,ahájením ubYrcvání písemným potvrzením zamčstnavatele nebo objednatelc,
jcj po celou dobu
ii) provozorr"t"l i. párri.,",. vyžadovat prokázání účelupodlc bodu i) a uchovávat
pobytu ubytované osoby,

zákola,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podlc krizového
kteří mají oprávnění kc vstupu
c) cizincům, jestliž_c nemají jiné bydliště na územíčeskérepubliky a
jinými předpisy,
a pobytu áaúzemíČeskérepubliky v soulaclu s
d) osobám, kterým by\a nařízena izolace nebo karanténa,
tohoto usnescní vládY, jcstliŽe
e) osobárn za úče|endokončení.ubytování zahájeného před účinností
nemají jiné bydlištčna územíČeskérepubliky,
možnost pít alkoholické
5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčcna
rrapoj" ve vnitřních piorto..ch provoz,oven stravovacích služeb,

státr-rí svátek a v ostatní svátek Po
6. ma1oobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve
Že tento zákaz, se nevztahujc na
tím,
s
hod.
Ó+,sg
celý den a v ostatní <lny v čase mezi 21;00 hod. ^Z
provozování:
na
a
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
a) čerpacích stanic s palivy a mazlvy,

b) lékáren,

stanicíclr a autobusových

c) prodejen v místech zvýšenékoncentrace ccstujícíchna letištích, želcznlČních
nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
c) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,

7

,

f) voziclel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
(prodcj vc stáncích , v pojíz,daých prodejnách
prod,ej na tržištích,v tržnicícha v mobilních provozovnác.h
na Pojízdné
zákrz, sc
a prodej z jiných mobilních zařízení), pochů)ko_rrý a podom.rí prodej;
,nevztahrrje
zakouPit
zboŽj
toto
moŽ,no
není
prodejny ,ajišrujiJ prodej potravin a d.ogistick éhá zbožív obcíih, kde
v jiné provozovně;

II. omezuie

pl'Ítomnost vcřejnosti v Pro1. provoz provozovny stravovacích služcb, v jejichž případě není zakázána
pravic{la:
,rororr.,j podle boju I/2 tak, že jelich provozovatelZ musí dodržovat následující
zákazníků sedících
a) zákaznícijsotr usazenitak,žemezi nimi je oclstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
u jednoho stolu,
jedná-li se o dlouhý stŮl, lzc
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členůdomácnosti;
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4 zákazníktt, s výjimkou člcnůdomácnosti,
u nčj usadit vícc zákazníků tak, že mezískupinami nejvýše
jc rozestup alespoň 2 metíy,
vlce zákazníki, 2ež jc vc vnitřních proc) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny
je povinen PÍscmně cvidovat celkový
storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; p.orrorovatel

aktuálnipočet míst k sezení pro zákazníI<y,
d) zákaz produkce živéhudby a tance,
na Internet pro vcřejnost,
e) nebudc poskytována možnost bczdrátového připojení se
stravovacích služeb
2. provozpfovozovny stravovacích služeb :řlk, že v přípaclě prodeje z proýozoyny
j*., oroby, které v bezp.rostředr-rír-rr okolí provo_
mimo její vnitřní p."r,".y (např. výdejové okénkoj
zde za!<oupených (s výjirnkou alkoholických ná7,oYny konzumují potraviny a pokrmy ,rr.t.r; "apojt
pouin,.y dodrŽovat roZcStuPY od jiných
pojů, jejichž pití je'na ,reřej.,ě přístupný.h -írt..h zakázáno),
orob álárp"ň2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
klubů a diskoték tak, žc sc v nich
3. provoz hudebních, tancčních,herních a podobných společenských
zakazuje příton-rnost veřejnosti,

tak, že

4, činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující5 OOO m2
lavicc apod,) je onrezcno tak, aby rrebyla místy
a) použitímíst určených k odpočinku (židlc, křesla,

shromažďování osob,
na Internet pro veřcjnost,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se
dodržování následujícícl-r Pravidel a PŮsobí
c) provozov atel zajistíalespoň jednu osobu,která dohlížína
Áa zákazníky a dalšíosoby, aby je dodržovali,
a dalším osobánr, z,elména formott
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkim
informáčních ;búí,^letáků,na obrazovkách, rozhlasem apod.,
k dodržování roz,cstupu 2 metrťr r_rrczi osobami na
e) provozovarcI zajistí viditelné označ,enípokynu
infografikY, sPotŮ v rácliu centra,
veřejně prir."p.i1;.n plochách v nákupním .".,r.u (např. formou
provozoven, infografiky na podlaz,e veřejných prostor
prodcjen

infografiky u vstupu do
apod.),

^

iini,rt

kde to izc oČekávat, naPř, vstuPl
zamezováno shlukování osob, zejménavc všech místech,
apod,,
zemních garáž,í, prostor před výtahy, eskalátory, trave\átory, z,áchody

[)

je

g)

jc zakázán provoz dětských koutků,

z Pod-

s nasáváním venkovního vzcluchu (větrání
h)- provozov ate| zalistímaximální možnou cirkulaci vzduchu
r,.bo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

i)jsouzakázánypropagačníaktivityvprodejnách,unichžjepřítomnafyz,ickáosobazajišťujícíjejich
průběh,

j) prodcj
'

z

centra
proyo.1,ovíry stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního
okerrko nebo jako jídlo s sebou,

jc nožný pouze

přes

"ydej""e
jejichž činnost ncní zakázána podle boduI/7,
5. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť,
pravidla:
i^k, že jejich provo zovate\é musí dodržovat následující
místy nejménč4 metry,
a) z,ajistitodstupy mczi stánky, stolky nebo jinými prodejními
více ncž 1 osoba na 15 tn2,
b) v jeden čas sc na ploše farmářského tržištčnesmí vyskytovat
c)umístitnádobysdezinfekčnímiprostředkyukaždéhoprodejrríhomísta,

d)

určenýcl_r k bezprostřední
včetně
zakazujesc provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy
.nápojů

pokrmů v rámci akcí charitativního
konzumaci; tím není dotčcna -ož;;; Ú.ril"t.,eho porkytorra',í
charakteru,

c) zakazují se stoly a místa k sezení,
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6. provozknihoven ak, že se zakazuje provádět výdcj výpůjčeka jejich vracení jinak než, bczkontaktnč,
vozidcl taxislužby nebo
7. provozv Provozovnách podle bodu I/1, jcjíchžProvoz není zakáz,án, s výjimkou

ž" proro.oratel dodržuje náslcdující Praviclla:
;ne i,.dlrrid.,ální smluvni př"p.",ry orob, i"k,
jc 1 zákazník na 15 m2 Prodejní Plo;h.r;
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více z,ákazník&, než
m2
sc toto omezenínevztahtrjc nadítě mladŠÍ
15
vpřípadě p.orrorárr.y s prodejníplochou menšínež
je držitelem.prŮI<azu osobY sc zclrakterý
15 let dopro vázcjící)ak^rniU^ u .n dop.ov od zákazníka,
na dítě mladŠÍ6 let
votním postižer,rím; v případě ortatr-rícň provozoven se toto omezení nevztahujc
d o p r ov

áz ející z

ákazníka,

neŽ jsou 2 mctrY, nejde-li
b) aktivnč brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratšíchvzdálenostech,
o osoby ze spolcčné domácnosti,
za Pomoci
c) zaltstí řízenífrontčekajícíchzákazníků,a to jak uvnitř, tak před provozovnou, z.cjrnóna (minimální
mczi zákaz,níkY
oz,načeníprostoťupro iekání a umístční,n^čékprominimální rozestupy
se zdravotním postižením,
osoby
je
prťlkaztr
Jržitelenr
zákazník,kr.erý
yj, přičemž
rozestupy 2
^"t
má právo přcdnostního nákupu,
(předevšírn kliky, z,ábradlí, nákupní
d) umístídezinfekčníprostředky u často dotýkaných předmětů
a n-rohly býtvyužívány
voz,íky) tak, aby byiy k dispázici p.o ""-ě.t.anccizákazníky provozoven
k pravidelné dezinfekci,
informaČe) zajistíinformován í zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejrnéna prostřcdrrictvím
v
Provozovně,
ních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadč sdělováním pravidcl reproduktorY
(vČtrání
ncbo klimatif) zajistímaximální možnou cirkulaci vzduchu s nasávánírn venkovního vzduchu
zace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
jc
{yzlcká osoba z,ajiŠťtrjícíjejich
g) jsou zakázány propagačníaktivity v prodejnách, u nichž přítomna
průběh,

abY Pro nákuP PouŽÍh) v případě osoby, kteráveze kočárek s dítětem, ncsmíprovozovate|vyŽadovat,
osob na Prodejní
pocYttt
vala nákupnívozík,a dítě v kočárku se nezapočítá d<rcelkového dovoleného
plochu,
vYstavení zb,oŽ,Í, tj,
s tím, žeprodejní plochou se rozumí část provozovny, která je trrčcna pro Prodej a
zabraná
plocha
místnostÍ,
Prodejními
celková plocha, kim zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
se ne7,ado
prodavači;
používají
PlochY
ktc_lou
Proclejní
puliy,
prodelÁími
za
plocha
pulty a rrlrt l"dy,
't,.rr.rli
piípr^r,ny, díiny, schodiště, šatny a jiné spoleČenskó ProstorY;
ka,,,.eláře, ,t t"ay
^
Sb,
III. zrušuie usnesení v:ády ze áne 22, Iedna 2021 č. 57, vyhlášené pod č,23/2021,

Předseda vlády:
Ing. Babiš v.

r.
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32

USNESENI
VLÁDY ČBSXE, REPUBLIKY
ze dne 28. ledna 2021 č,79
o přijetí krizového opatření
s č1, 5 a 6 ústavnílro
návaznosti na usncsení vlády č. 957 ze dne 30, září 2a2O, ktcr.ýtn vlácla " :":1,ť:
reptrbliky z důvodu
Ceske
úz_emí
pro
vyhlásiía
zákona č. 11O/1998 Sb., o bezpečnosti Českéreptrbliky,
jako
CoY.2l naúzemí
SARS
ohroženízdravír, ,o.rrrirlorti s prokázáním výskftu ko.o,r"rri.,, /označovaný

V

č.skércpubliky nouzovýr,"rrárr"smyslu§ópís,r,,. a)aže)a§.6zákonač,24o/2OoOSb,,okrizovéo,,řízení
(krizový ,ať.or^), ve znénípordrlsi.h předpisů, pro řešení vzrriklé krizové
a o změně něktcrých
1PÍsm,b)
"ikont,
situace,rozhodlaopřijetíkrizorrichopatření,,i-,orr..-ýrl.,.rrt"r,orr".,í§Sprr-,c)a§6odst,
krizového z,ákona.

Vláda s účinnostíode dne 30. ledna 2021 od

OO:OO

hod, do dne 14. úrrora 2021 do 23:59 lrod,

I. zakazuievolný pohyb osob naúzemícelé čcskérepubliky v

době od 21:OO hod, do 04:59 l-rod, s vý-

jimkou:

a k výkorru Povinnosti ve1, cest do zaměstnání akvýkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
řejného funkcionáře r-rebo ústavníhočinitele,

2. výkonu povolání,
3. výkonu činnostísloužícíchk zajištění
a) bczpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krlzové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a dalšíinfrastruktury,

d) služeb pro obyvatcle, včetně zásobování a rozvážkové sltržby,
z dŮvodr"r ochranY Ž,ivota,
4. neodkladných ccst, jejichžuskutečněníje nczbytné nutné i v nočníchhoclinách
zdraví, rr,l"jetku nebo jiných zákoncm chráněných zájmi,
5. venčenípsů do 50O rnetrů od místa bydliště,
opatření,
6. účastina hromadné akci dovolené podle bodu vI. tohoto krizového

7.

cest zpét do místa svóho bydliště;

|I. zakazujevolný pohyb osob na

územícelé českérepubliky v době od 05:OO lrod,

c1o

20:59 lrod, s vý-

jimkou:

a k výkor]u Povinnosti vc1. cest do zaměstnání akvýkonu podnikatelské nebo jiné obclobné čirrnosti
řejného funkcionáře nebo ústavníhočinitelc,

2.

nezl>ytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

nezbytných Potřeb osob Příbuz3. cest zaičelemnákupu zbožíaslužeb nebo poskytnutí služeb, zajtšténí
výPonloc), zajiŠtěníPéČe
sousedská
(např.
dobrovolnictví,
ných a blízkýchnebo potřeb pro jinou oroÉr,
o děti, zajlšténípéčeo zvířata, odkládání odpadu,
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včetnčz-ajiŠtěnínezbYtrróho doProvodu
4, cest do zclravotnických z,ařízenía zařízení sociálních služeb,
příbuzných a osob b|ízkých, a do zařízení veterinární péče,
zajiŠténír-rezbYtrrélro doProvodu PřÍ5, ccst za účelemvyříz,eníneodkladných úředních záIež,ttostí,včetně
buzných a osob blízkých,
6. výkonu povolání nebo činnostísloužícíchk zajištční
a) bez.pečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
dobrovolnické čirrnosti,
b) ochrany zdraví, poskytován í zdravotní nebo sociální póče, včctnč
c) individuální duchovní péčea služby,
d) veřejnó hromadné dopravy a dalšíinfrastruktury,
e) služ,eb pro obyvatelc, včetně zásobování a rozváž|<ovó služby,
f) veterinární póče,

7.

cest

za účelempobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

sotrČasnóho PobYtu Pouz,e ČlenŮ
8. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, ato zapodmínky
jedné domácnosti v takovóm rekreačním objcktu,

9. cest za účelemvycestování z Českérepubliky,
do registrovaného partncrství, a pohřbu,
10. účastina svatbě, prohlášerrí osob o tom, žc spolu vstupují
v počtu ne vyššíninež 15 osob, a návštěvy hřbitova,
-l -l

. cest za

účelemúčastina vzdčIávání včetnčpraxí a na zkouškách,

12. cest za účelemvoleb do orgánů zdravotních pojišťovcn,
IV,,
13. účastina shromáždění konaném v souladu s bodem
14. účastina hromadné akci dovolené podlc bodtr

VL,

15. cest zpčt do místa svého bydlištč;

po dni účinnostitohoto usnesení vlády
|I1. zakazule pobyt cizinců na územíČeskérepubliky, pokud
6, 9 až 15 aebo pokud přicestovali
při..rtorrrii .jineho důvodu ncž podle bodu I. nebo boclu II/1 až
,, .orpo.., s och.ar1.rýrr,, oPatřením Ministerstva zdravotnictví;

IV. nařizuje

nutnou a pobývat v rrrístčsvého bydliště
zit pohyb na veřejně přístupných místech rra dobu nez,bytné
s výjimkou případů uvcdených v bodcch L a IL,
2. omezit na nez.bytně nutnou míru kontakty s jinými osobami ncž se členy dorrrácnosti,

1.

ome

s výjirnkou
3. pobývat na veřejně přístupných rnístech nejvýšc v počtu 2 osob,
- člcnůdomácnosti,
- doprovodu podle bodu IIl4 a 5,
zarnčstnavatcle,
- zaméstnanců vykonávajících práci pro stejnéhonebo jinotr obclobrrou činnost,
pod"ik"telskou
_ osob společně vykonávajíci"É
_ osob, kteró společnčkonají činnost, ke které jsou povinny pocllc zákona, a jc tuto činnost r-rczbytné
konat ve vyššímpočtu osob,
_ dětí, 1ák' astudántů při poskytovánívzdéIávání ve školách či školských zařízeních,
to je možné,
při kontaktu s ostatnírni osobami odstup nejméně 2 rrletry, poktrd

azachovávat

4.

k charakteru prácc
využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhlcdcrn
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
zaméstnavatelům
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84/.1990 Sb., o právu shrorr'ažd,ovacím, ve znění
V. omezuje právo pokojně se shrorn ažďovatpodle zákon a č.
ochranný prostředck dýchacích cest (nos,
pozdějších předpisů, *k, že každý účasiníkje povinen mít
ústa), který brání šířeníkapének, a
můž,ekonat pouzc mirno vrlitřní prostory
a) shromáždění, nejde_li o shrornáždčnípodlc písmcne b), se
a to vc skupinách po ncjvýŠc20 ÚČastnících
staveb a můžese jej účastnitcelkem ,rejrrýš. iOO ,ilnr,r,iků,
alespori 2 mctry,
a při zachování ro'zestvpů mczi skupinami účastníků
v l<ostelc ncbo v Iinó nrístnosti urČené
b) shromáždění pořádaného církvínebo náboženskou společností
obsazenosti ncjvýŠe10 7" míst
pro nábož,enské obřady se nesmí účastnitvíce účastníkťt, než oclpovíclá
obřad, po vČtŠintrČasu sedí
k sez_ení, přičemžúčastníci,s výjimkou osob vedoucích nebo ,iiiltuiirirh
rozestupy 2 met,rY rnczi ÚČastníkY.
na sedadlech, do.1.z.,1i, s výjiáúou členůdomácnosti, minimální
dcziníikují rtrcc, nedochází
prostoru.si
sedícími v jedné řadě sedadel, před ,rr,rp..,,, do vnitřního
k hrornadnému zpěvu
nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci.shromáždění
tak, abY bYlo
shromáŽdČní
ťrčastníkťr
s výjimkou, kdy zpévácinebo sbor jsou ocldělení ocl ostatních
zabr áněno šířeníkap énck;
vlastní domácnosti a osobarni, o které
vI. důrazně doporučuie zdržovatse v místě bydliště pouze se_ členy
bcz výdechovól-ro vcr-rtilu třídY
ráspiráto.
člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými o.ob"-i používat

FFP2 nebo KN95;

VII. doporučuie
1. zaměstnavatelůrn
a obdobnó nástroje uvcdcnó v kolektivní
a) podporovat clovolené a placené volno pro zamčstnance
smlouvč,

činnosti zamčstnavatele,
b) omezit výkon prací, které nejsou význarnné pro zachování
2 netry (např, při
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
nákupu),

platcbní styk,
3. využívat,zhygienických důvodů přednostně bczhotovostní
se zákazníky;
4. osobám zajištujícímslužby podle bodu II/6 omezit přímý kontakt

.III. určuje Ministcrstvo zdravotnictv í, aby stanovilo z,áuazné,hygienicko_epidcmiologickó podmínky pro
pil 1.1;.l-,z cloclrŽ,errí je dovoleno
hromadné akce jinak zakázanév dtsleclku tohoto krizového opatření,
jůl.ži,éstátním z,ájnu nebo významná
je z důvodůzřercIehodných konat, a io jedná-li se o akce ,,
sportovní trtkání nebo soutěžc;
pod č,595/2O2o Sb,, vc zl-rčníusnesení
IX. zrušuje usnesení v;ády ze dne23.prosince 2O2a č,1375,vyhlášcné
a ve z.nčníusnesení vládY ze dne 22,\edna
vlády zedne 7. ledna iozt t.. r z, ,rýt,,tas..,ého pod č, 9/2.02'1Sb,,
2O2i č.56, vyhlášenéhopod č,22/2021 Sb,

Provedou:
člcnovévlácly,
vedoucí ostatních ústřcdních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Částka 16
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USNESENI

vLÁDy ČBsrn REpuBLIKy
ze dnc 28. lcdna 2021 č,80
o přijetí krizového opatření
kterÝm vláda v sotiladu s č1, 5 a 6 ústavního
návaz,nosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30, září 2O2O,
vyhlásiía pro územíČeskó_rcPr,rblil'<Y z dťrvodu
zákona č. l1,o/1998 Sb., o bezpečnosti Ccskó rcpubliky,
_2l

V

na území
/ozÁačovaný jako SARS Cc->y
ohrožení zdravív souvislost í s prokázánm ,rýrkýtu ko.o.,"rriru
én řízení
krizov
o
Sb,,
24O/2ooO
č,
zákona
6
českérepubliky nouzový stav a ve smyslu § Ó pir-. a) až e) a §,
krizové
vz_niklé
řešcní
pro
předpisů,
a o změně některých zákolů (krizový ,ařonj, ," ,Áčníporá;lsi"h
oclst' 1
6
a
c)
aŽ,
c)
s
§
,Áyrlr, ,.,.,",-,orr..,i 5 Pi.-.
situace, rozhodla o přijetí krizových op"rr.rri,'ii-to ,r.
písm. b) krizového zákona.

Y|ádas účinnostíodc dne 30. ledna 2021

1.

odOO:O0 hod, do dne 1,4, února 2021

do23:59 irod,

pacientů v zdravotnických
zakazujeu všech poskytovatelů zdravotrrích služeb návštěvy
tterých sc poskytujc lůž,ková péče,s vý_
vc
póče,
1ůžková
pracovištích,,^u{"r/r|r. |orky,.rlc akutní
jimkou:
_ přítomnosti třetí osoby při porodtr ve zdravotnickém z,ařízení z,a podmínek podle bodu 3,

zaříz,eních na

návštěv nez.letilých pacientů,
návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
_ návštěv pacientů v hospicech a clalšíchp".i"r,tů v terminálním staditr nevyléČitclnéhoonemocněnÍ,
zárav,otnickýclr zařízcních na
.v
2. omezujeu všcch poskytovatelů zdravotních služeb návštčvypacientů
nasledna lůžková póče, tak, ž,c návštěvu |ze
pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo
poc
se podrobí před zahájenínr návštěvy
připustit pol2zcza podmínky, ž,e o1ob3 navštěvujícípacienta
ne_
se
S negativním výsledkem; tento požadavek
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoY,2, a to
pred zahájtcním návštěvY l{T'-PCR vYŠetření
vztahujena osoby, které absolvovaly nejpo zdajt +a hodir-,
s ncgativníÁ výslcdk1l_a doložío tom doklad,
nebo poC test na přítomnost antigenu víru SARS CoV_2
o tom
návštěvy proděIaly onemocnění COVID_ 19 a doloží
a na osoby, kte.é ,, dobč 90 dnů p"řcdc dnem
návŠtěvu
vYkonat
mŮŽc
z urrejer,ých podmínek,
doklad; osoba navšt évujícíp""i".,t",která splní ,,,ěkteio.,
po,ů&y dýchacích cest, a to rninimálně
ochranné
osobní
za podmínk y, že podobu návštčvy,použivá
výjimkou dětí do clvclu iet věku, kteró
respirátor třídy Fnpz nebo KN95 u." "}J"J"vého ventilu [s
clvou do patnácti let věku, pokud
a;ti
nemusí mít ochranný prostředek dýchací|chcest, a s výjimkou
"a
(.,or, Ústa), kt..ý brání šířeníkapéncl<l, a Při dodrŽení
dý"h^;í;;

-

mají jiný ochranný prostředek
".r,
d"tii"t režimových opatření poskytovatele,

3.

třetí osoby při Porodtr vc zdravotnickém
zakazujeu všech poskytovatclů zdravotních služeb přítomnost
zaříz.ení v případ3, že ncjsou splněny tyto podmínky:
_ třetíosobou je druhý rodi;iitlt.r,,"bo árob" žtjícís rodičkou vc společnédomácnosti, zaYíz,enín5
_ porod budc probíh", ,, ,"_or,"tném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálnín_r
rodičkami,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními
do porodního pokoje nebo boxu,
vstupem
před
_ třctí osoba se pod.obi rněření ,.plo,y

_

_

třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0

COVID-19,

"C a

zároveň nerná PřízaakY onemocnění

ochranu dýchacích cest (PouŽÍvání imProvitřetíosoba používá chirurgickou roušku jako minimální
zov aný ch rr"bo lá,ko"ých roušek nepostačuj e),
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a dornovů se z,vláštním rež,imcm
4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízenídomovůpro seniory
(podle § 44,49 a 50 zákona č, 1o8/2006 Sb,,
a všem odlehčovacímsociálním službám v pobytové formě
připustit Pouzc za PodmínkY, Že
o sociálních službách) omezuje návštěvy uziuri.lri tak, ž,e nívŠtěvulze
testu na přítomnost antigenu viru
osoba navštěvujícíužlvatelc sá poclrobí p řed zahájením návštěvy POC
na osobY, ktcré absolvovalY
SARS CoV_2, , to , .r"g"tirr.,íá .rýslcdke.r5 tentá požadavek sc nevztahtrje
test na přítorr-rnost al'iq:","
nejpozději 48 hodin před, zahájenírtr návštčvy RT-PCR vyšetření nebo POC
kteró v dobČ 90 dnŮ Předc
osoby,
na
a
doklad,
,oá
viru SARS Coy-2, ."g",lrrr1rá výsledkem ^ dolozio
uŽivatelc,
navŠtČvující
osoba
doklad;
o
tom
a
d,oloží
dnem návštěvy prodělaly onemocnčníCOVID -19
návŠtěvY
dobtr
Ž,c
podmínkY,
za
návštěvu
Po
která splní .,ěkterou z urrcderlých podmínck, můževykonat
bcz
KN95
nebo
FFP2
třídY
respirátor
použ,íváosobní n.h.".,r1é po-,i.t y dýchacíchcest, a to minimálnč
mít ochranný Prostředek.dýchacích
výdcchového ventilu [s výjimkou dčtíclo dvou let včku, které ncmusí
prostředck dýchacích cest
jíný
ocl-rrarrný
mají
pokud
věku,
let
cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti
rcž.irlrových opatření posl<Ytovatelc; v PřÍ(r.,or, ,irr"i, I<terý brání šířerríkapének], a při dodrž,eníclalších
\z,c rrávŠtČvtrPřiPustit za Podonemocn'řní
padě návštěv už,ivatelů,, tc.mirlálr.í- ,."ái., ncvyléčitclného
poskytovatele,
,rl;r,rky, žc osoba navštěvujícíuživatele dodržuje režtnová opatření

Sb,, ve zrrčrlítrsnesení v|ády
5. zrušuje usnesení vlááy ze dne 7. |edna 2021 č. 14, vyhlášené pod č. 11/2021
z,e dne 22. Iedna 2021, č.56, vyhlášeného pod č, 22/2021, S|ó,

Přcdseda vlády:
Ing. Balriš v. r.

