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omezit osobní setkání, pokud je to možné upřednostnit telefonické hovory, 
telekonference, videohovory, dále umožnit zaměstnancům práci z domova, pokud 
je to možné

omezení osobního kontaktu na úřadech, upřednostnění písemného, 
elektronického či telefonického kontaktu omezení rozsahu úředních hodin na dva 
dny v týdnu 

Základní, střední, vyšší 
odborné a vysoké školy, 
dále školní družiny a kluby

POVINNOST NOSIT ROUŠKY  
  • Všechny vnitřní prostory mimo vlastní bydliště

  • Všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce
  • Prostředky hromadné dopravy

  • Čekárny, zastávky a nástupiště hromadné dopravy
 • Motorová vozidla

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB
21:00 - 04:59 (VÝJIMKY: zaměstnání, venčení psů, neodkladné situace), 05:00 - 20:59 (VÝJIMKY: 
zaměstnání, cesty k obstarání životních potřeb, za rodinou, k lékaři, na úřad, pobyt v přírodě / parku aj.)
  

OPATŘENÍ PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách VÝJIMKA: zkoušky na 
VŠ do 10 osob

Zaměstnání

Provoz úřadů

Návštěvy v nemocnicích 
a domovech pro seniory

Konzumace alkoholu 
na veřejných místech

Bohoslužby

ve skupinách max. 2 osob (výjimka: děti do 15 let 
s doprovodem), mezi skupinami rozestup min. 2 metry

VÝJIMKY: prodejny potravin, drogerie, květinářství, domácí potřeby, autoservisy 
aj. PO - SO 20:00 - 04:59 a NE celý den - zákaz prodeje a poskytování služeb 
(VÝJIMKY: prodejny pohonných hmot, prodejny ve zdrav. zařízeních aj.).

ve veřejných provozovnách zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorách, 
ve venkovních prostorách (např. u výdejního okénka) povinnost dodržovat 
rozestup min. 2 metry

VÝJIMKY: návštěvy nezletilých nebo nevyléčitelně nemocných pacientů, třetí 
osoba u porodu aj. 

povinnost dodržovat rozestup min. 2 metry

Prodejny a nákupní centra

Maloobchody a provozovny 
služeb

Provozovny stravovacích 
služeb

Hromadné akce venkovní 
i vnitřní 

Pohřby a smuteční hostiny

Svatby nebo uzavření 
registrovaného partnerství 
a následné oslavy

Sportoviště ve vnitřních 
prostorách, umělá koupa-
liště, muzea, galerie, 
divadla, kina, koncerty, 
ZOO apod.

0:00-6:00 hod. zákaz přítomnosti v provozovnách 
stravovacích služeb

0:00-6:00 hod. zákaz přítomnosti v provozovnách 
stravovacích služeb

VÝJIMKY: členové jedné domácnosti, zaměstnanci pracující pro téhož 
zaměstnavatele aj.
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