
Označení Poskytovatel adresa sídla adresa zařízení

1 P

Plastia NA PANKRÁCI 1062/58, 

PRAHA 4, 140 00

NA PANKRÁCI 1062/58, PRAHA 

4, 140 01

2 SS
ZŠ Holečkova

3 D David Vaniček neuvedeno neuvedeno

4 SS Linka seniorů neuvedeno neuvedeno

5 SS

Crorodille ČR Poděbradská 57, Praha 9 Poděbradská 57, Praha 10

6 D LOREKA czech s.r.o. neuvedeno neuvedeno

7 R BASELINE ZONE s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 

8 SS Restaurace Citadela v Křelově Křelov Křelov

9 SS nelze dohledat neuvedeno neuvedeno

10 D Jana Bahůlová neuvedeno neuvedeno

11 SS Josef Suchánek ředitel SKM neuvedeno neuvedeno

12 ZD LAVAP MEDICAL s.r.o. Dánská 1148/5, 779 00 Dánská 1148/5, 779 00 Olomouc 

13 ZD
Katedra psychologie Biskupské nám. 1 | 771 11  

Olomouc

Biskupské nám. 1 | 771 11  

Olomouc

14 D Jan Adámek
15 SS Akademické Centrum Studentských Údolní 53, 602 00  BRNO Údolní 53, 602 00  BRNO

16 R Sigma Grpup a.s. Jana Sigmunda 313, Lutín Jana Sigmunda 313, Lutín

17 R Tomáš Brzák
18 P Excalibur International Pernerova 691/42, 186 00  Pernerova 691/42, 186 00  Praha 

19 SS Ordinace klinické psychologie Jezdecká 7, Prostějov Jezdecká 7, Prostějov

20 D Aleš Pátek Masarykova 25, Olomouc Masarykova 25, Olomouc

21 P PRO stavby, s.r.o.Malá doprava, neuvedeno neuvedeno

22 D Jaroslav Vlach Prostějovská 391, Náměšť na neuvedeno

23 P EKO KOM a.s. místo vyzvednutí Neředínská 7, 

Olomouc24 SS Občerstvení u Hada Uničov Uničov



25 P A Giga s.r.o./Nezisková organizace Šance Ibsenova 5,  120 00  Praha 2

26 R Datura s.r.o. Slezská 32, 120 00 Praha 2 Slezská 32, 120 00 Praha 2

27 D Marek Procháska neuvedeno neuvedeno

28 P Vodo Topo Plyn s.r. Olomouc neuvedeno

29 P David Šutera neuvedeno neuvedeno

30 D Kateřina Špetlová
31 SS Metrostav a.s. Koželužská 4, Praha 8 Koželužská 4, Praha 8

32 R Adam Kohner nezjištěno nezjištěno

33 R KORUS EU 29.srpna 792, Podbořany 29. srpna 792, Podbořany

34 D Eliška Honková, Adam Krajčovič
35 R Zhuangli International Trade Co. LTD.
36 D Natalie Hubáčková neuvedeno neuvedeno

37 SS EcoRapido3 s.r.o.
38 SS Anilo Trade Českomoravská 12a, Praha 9

39 D Jan Lukáš Blahoslavova 1, Olomouc viz. Pobyt

40 R BULKEMAIL SOLUTIONS LTD neuvedeno neuvedeno

41 SS Grapo s.r.o. neuvedeno neuvedeno

42 SS Autodopava Dolenek neuvedeno neuvedeno

43 D Andrea Krasulová neuvedeno neuvedeno

44 SS Autovrakoviště Velká Bystřice neuvedeno neuvedeno

45 SS DSS PLC Kloboučnická 26, Praha 4

46 SS Reo Amos Provozní 1b, Ostrava viz. Sídlo

47 P Karavan centrum Beroun Beroun

48 P Dáša Lenertová
49 P VANFORRENT Olomouc s.r.o. Olomouc Olomouc

50 P Asociace karavaníků
51 P Boels s.r.o. Rudná 11, Ostrava

52 P Hotel Flora Olomouc

53 P Robolas s.r.o.
54 R ATOMIKA, z.s.
55 P Asociace krajů
56 R Intimidia s.r.o. Havlíčkova 206/58, Jihlava



57 P

Domov Modrý kámen, poskytovatel 

sociálních služeb

Nerudova 1470, 295 01 

Mnichovo Hradiště

Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo 

Hradiště

59 R XIAOMI STORE CZ s.r.o. Rybářská 528/20, Brno, 603 Rybářská 528/20, Brno, 603 00

60 R Domestav Špitálka 23 / 602 00 Brno 

61 P

pronájmy Kunovský s.r.o., Zámecká 6, 664 41 Troubsko Zámecká 6, 664 41 Troubsko

62 P KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o. Nádražní 25, Uherské 

63 P

Zora Hajek

64 R
Pavel Pecháček

65 R Vision group 21 Těšínská 1698, 739 34 Šenov

67 P Asociace nestátních organizací
70 R Trops sport Plzeňská 574, 333 01 Stod

71 P Plastia Žďárská 313, Nové Veselí

72 R JUDR. JAN BOLTNAR, PH.D., 

73 P

Office & hotels direct s.r.o., Einsteinova 9 - ATRIUM 

4.NP., 851 01 Bratislava, 

Slovak Republic

74 P P-LAB a.s., U Pekáren 1, 102 00 Praha 10- U Pekáren 1, 102 00 Praha 10-

75 R Hodonský s.r.o.  Bratislavská 2664 Bratislavská 2664, Břeclav

76 P
Tým na všechno centrální sklad Břeh u 

Přelouče, potom Brno, Praha

77 R INTELSOL S. R. O.

78 P
Adgit s.r.o. Brno Brno

79 P WAREX spol. s r.o. Na Radosti 184/59, CZ - 155 Na Radosti 184/59, CZ - 155 21 

80 R ZAHAS S.R.O., Trnávka 11, 751 31 Trnávka 11, 751 31



81 SS

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 

LEGIONÁŘSKÁ

Hotel legie, Sokolská 33, 

Praha 2

Hotel legie, Sokolská 33, Praha 3

82 R Pure project s.r.o. Korunní 108, Praha 10 Korunní 108, Praha 11

83 P ALPLA, spol. s r.o.  Petrovice 8, Bystřice Petrovice 8, Bystřice

84 Šijeme roušky neuvedeno neuvedeno

85 ZD

Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D. 

86 Techtex s.r.o. Nad Rokoskou 2361/2a, 182 

87 R Honey bunny s.r.o.
88 ZD MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D. FNOL FNOL



89 R

Holík International s.r.o. Za Dvorem 612, Zlín Za Dvorem 612, Zlín

90 D

Eva Glavanová Vostřelová Olomouc Olomouc

91 R SKY & FACILITY  s. r. o. Pelhřimovská 301/8, 140 00 Provozovna: Polygrafická 

93 P

ZHT GROUP S.R.O. Slavíč 119 | Hranice 753 61 | 

Czech Republic

Slavíč 119 | Hranice 753 61 | 

Czech Republic

94 D Mirek Heža Lipník, blíže neuvedeno

95 P paní Kolářová
96 P Santia, spol. s r.o Šumavská 5 | 602 00 Brno Šumavská 5 | 602 00 Brno

97 D Eva Šanovcová Jánského 9, Olomouc Jánského 9, Olomouc

98 R
KKM Ostružnická 28, Olomouc Ostružnická 28, Olomouc

99 R Moděva oděvní družstvo Konice Švehlova 44, Konice Švehlova 44, Konice

100 P Tiskne celé Česko
101 P ONE3D S. R. O. Boženy Němcové 708/11 | Provozovna | Olomoucká 1402/81 | 

789 85 Mohelnice

102 P
Maschinenring Česká republika s.r.o. Tuřanka 115 | 627 00 Brno Tuřanka 115 | 627 00 Brno

103 D Petra neuvedeno neuvedeno

104 R Leadres e shop Pod Kozím hrádkem 635, Pod Kozím hrádkem 635, 

105 P E K O T E R M E X, a. s.



106 P

Ares s.r.o. Karafiátová 45 | 779 00 

Olomouc

Karafiátová 45 | 779 00 

Olomouc

107 R JUDr. Gabriel Pöthe
108 P Mycí centrum Vytásek
109 P Eurostany
110 ZD Lomina AG Bucharova 2657/12, 158 00 

111 R FIRMA POINT S.R.O. Sklad: Logistic Park Rudná, K 

112 R LUMA trading s.r.o. Za Mlýnem 2945/56  |  750 02 Za Mlýnem 2945/56  |  750 02 

113 R Textil Vlček
114 P Techneco
115 R MUDr. Jiří Běhounek nedohledatelné nedohledatelné

116 R Nespecifikováno Nespecifikováno Nespecifikováno

117 R
CEO Pro Athlete s.r.o. nespecifikováno nespecifikováno

118 R

Tichý svět Na Strži 1683/40, 140 00 

Praha 4

Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

119 P
  GRAND EUROPE ASSOCIATION Freyova 12/1, Prague 9, 190 

00, Czech Republic

Freyova 12/1, Prague 9, 190 00, 

Czech Republic

120 P

Life Innovation s.r.o. Kunčičky u Bašky 420, Baška 

739 01 

Kunčičky u Bašky 420

121 P
MVM Europe s.r.o. Moravská Huzová 110

78313 Štěpánov

122 P

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Olomouc

123 R
TIBEX, spol. s r.o. Průmyslová 281

373 82, Boršov nad Vltavou



124 R

Likvidace skladů EU Nerudova 373

533 45 Čeperka

125 R

TWO BROTHERS PRINTING 

COMPANY

Kuštova 637

269 01 Rakovník

126 R

eurex Argentinská 38, 170 00 Praha 

7

127 R

Zdravotnické zařízení Ministerstva 

vnitra

Lhotecká 559/7

143 01 Praha 12 - Kamýk

128 R

CHIRONAX-DIZ s.r.o. V Korytech 3155/23, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10

129 R
MORAVOLEN HOLDING a.s. Krátká 2863/2, 787 01 

Šumperk

Krátká 2863/2, 787 01 Šumperk

130 P
Authentica, s.r.o Lazaretní 1/7, CZ-615 00 

Brno

Lazaretní 1/7, CZ-615 00 Brno

131 P

Scania



132 P
Dipl. Jur. Jan Sommerfeld, MLE

133 P

DREXX s.r.o.

134 P

GOLGOT, spol. s.r.o.

135 P

in beauty

136 P

IZRUP Příbram a.s.

137 P

NFCP rental equipment s .r.o..

138 P
Mika Global Logistics s.r.o.

139 P

Mateřská škola a jesle



140 P

ArDeTex logistic

141 P
CROCODILLE ČR 

142 P

Livzon Pharmaceutical Group, Zhuhai

143 P
BAPA s.r.o .

144 P
LR Airlines s.r.o. 

145 P
HIKO sport s.r.o.

146 P
Nejozon

147 P
M. Vitík

148 P

Eurostany

149 P
Leo Expres

150 R
Martin Čepek

151 R
Parabel s.r.o.

152 P
AHELP Group, s.r.o.



153 P

Prague Laundry s.r.o.

154 P
VAVA.eu s.r.o.

155 P
Medsol s.r.o. 

156 P

SAFETECH PRO s.r.o.

157 P

FALCON CZECH s.r.o. Kovářská 106, Dobroměřice Kovářská 106, Dobroměřice

158 P
COLSYS S.R.O. Buštěhradská 109, 272 03 

Kladno - Dubí

Buštěhradská 109, 272 03 

Kladno - Dubí

159 P
LUCKY Print, s.r.o.

160 P
LUMA trading s.r.o. Za Mlýnem 2945/56  |  750 02 

Přerov  |  

Za Mlýnem 2945/56  |  750 02 

Přerov  |  

161 P
FARM UNION EUROPE s.r.o.

FARM UNION EUROPE s.r.o.

pasteurova 8a, Olomouc Provozovna Kostelecká 4, 

Prostějov

162 p
MBG, spol. s r. o., Sadová 2323/4 , Zábřeh Sadová 2323/4 , Zábřeh

163 P
Agama www.agama-diving.cz

164 R
FTB Robert-Bosch-Strase 19, 

Veitsöchheim, Německo

165 R
SKY FACILITY

http://www.agama-diving.cz/


166 R

BELdental,s.r.o. Mojmirovcu 799/45

709 00 Ostrava

167 R

DP/protection

168 R
MIRO - Protective Gloves Borová u Poličky

169 P

VARNET s.r.o. U Obůrky 823/5, 674 01 

Třebíč

170 P

Zámek Přestavlky             (okres Přerov)

171 P
CBA NUGET s.r.o. Průmyslová 3062/5, 787 01 

Šumperk

172 P
Centrum pro integraci cizinců bude zveřejněno na webu OK

173 P

ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, Holešovice 

170 00 Praha 7

ČEPRO,a.s.  Šlapanov u 

Havlíčkova Brodu č.162.

174 P
Vistex Medical s.r.o. Pražská 440, 281 67 Stř. 

Skalice

175 R

SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o. Pražákova 1008/69,              

639 00 Brno-jih



176 R/P

smart AD s.r.o. Na Zbytkách 83,                   

738 01  Staré Město

177 R
Viralio s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 

110 00 Praha 1

178 R
ORTIKA CZ s.r.o. Sokolovská 810/304,            

Praha 9

179 P
TwinOxide CZ, s.r.o.

180 P

GRADDO, a.s. U Bulhara 3, Praha 1 Růmy 1598, Zlín



181 SS paní Šišková

182 P
ECCOTARP

183 P
ASM 100 MEGA DISTRIBUTION s.r.o.

184 R
i-montérky.cz

185 P
Jiří Řehoř

186 P
Jirák výroba velkokuchyňská zařízení 

spol. s r.o.

187 P
Still ČR, Štěrboholská 102, Praha 10

188 R Varanasi Co., s.r.o.

189 P
InGenius Webdesign

190 P
Alarm Absolon spol. s r.o.

191 P
Nejozon

192 P
M. Vitík

193 P
Eurostany

194 P
Leo Expres

195 R
Martin Čepek

196 P
Parabel s.r.o.



197 P

AHELP Group, s.r.o.

198 P

Prague Laundry s.r.o.

199 P
VAVA.eu s.r.o.

200 P

Medsol s.r.o. 

201 P
SAFETECH PRO s.r.o.

202 P
ARCUS - onko centrum, z.s. Ješov 24, Luká

203 R
LindCare Ve Střešovičkách 60, Praha 6 Ve Střešovičkách 60, Praha 7

204 R Kilian group s.r.o.

205 P
CP Plus s.r.o. Na Lysině 25, Praha 4

206 R

Recovery trading

207 P
GAN a.s. Jaktáře 1475, Uherské 

Hradiště



208 P
Janík motorsport a JV Sport Racing 

Team s.r.o.

Dvorsk 17, Šternberk

209 P

Česká asociace technických plynů U Technoplynu 1324,          

198 00 Praha 9 - Kyje 

210 P

Spása s.r.o. Kurzova 2222/16,

155 00 Praha 5 Stodůlky

211 R Škokolka, s.r.o.
212 P HELI CZECH s.r.o." 
213 R Chronotech Group, s.r.o. Masarykovo nábřeží 2014/2, Masarykovo nábřeží 2014/2, 

214 P
stany haly Kunovský s.r.o. Zámecká 6 664 41  Troubsko

215 P
Mediset Chironax s.r.o. Lidická tř. 566/82 370 01 České Budějovice

216 P
SAFE HOME europe s.r.o. Havlíčkova 1113/47 750 02 Přerov

217 R

Agenal s.r.o. Šumperská 937 Uničov 783 91

218 P
Tyco Fire & Security Czech Republic 

s.r.o

Líbalova 2348/1, Praha - Chodov, 149 00

219 P

Manaut Design s.r.o. Hruškové Dvory 49, Jihlava Hruškové Dvory 49, Jihlava

220 P
ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o.

ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o.

Hornická 686/38,, Těrlicko Hornická 686/38,, Těrlicko



221 P

EUREX MEDICA Výstavní 111, Ostrava Výstavní 111, Ostrava

222 R

Cinem Distribuce s.r.o. Pavel Voral, 

pavel.voral@cinem.cz, 725 976 

350

223 P

Mediset Chironax s.r.o. Mgr. David bendel, 

objednavky@mediset.cz, 777 

126 381

224 P

Česká asociace technických plynů Petr Duda, 

petr.duda@linde.com, 731 608 

808

225 P

GALILEO Production s.r.o. Ing. Jan Pellcl, 

ja.pellcl@galileoproduction.cz, 

385 520 871

226 P

ESA s.r.o. Jindřich Karas, 

karas.jindrich@esa-logistics.eu, 

724 870 430

227 R
Stark distribution SE

228 R
SATOS Prostějov a.s., Vrahovická 4609, 79601 

Prostějov

Vrahovická 4609, 79601 

Prostějov

229 R
Montérky Bartoš Havlíčkova 1155, 271 01 

Nové Strašecí

Havlíčkova 1155, 271 01 Nové 

Strašecí



230 R
FLOR SERVICE TRADE, s.r.o Moravany 296, Moravany Moravany 296, Moravany

231 R
Mikro Trading a.s.

232 P
Gastro Novotný Selská 58 61400 Brno

233 P
Beja

234 P
Verditos IT Solution gen. Píky 319/14 Olomouc - Řepčín 77900

235 P

Thermo Sanace Bořivojova 646/50 718 00 Ostrava – Kunčičky

236 R

eurex Argentinská 38, 170 00 Praha 

7

237 R

Gala a.s. Západní 75 Prostějov

238 R

Zafax Medical



239 R/P

ZPROGO team s.r.o. Karlovo náměstí 290/16 120 00 PRAHA 2 

240 P

Sypera s.r.o. Velké Hamry 154, 468 45 

Velké Hamry

provozovna: Belgická 300, 

466 05 Jablonec n. N.

241 R

4Leaders, s.r.o. Pod Kozím hrádkem 635, 

Měšice,

391 56 Tábor

242 R

Vistex Medical s.r.o. Pražská 440 281 67 Stř. Skalice

243 R
STK Slatina a.s. Prikop 843/4 602 00 Brno

244 R

BC One s.r.o. Plané u Mariánských Lázní Plané u Mariánských Lázní

245 P

TTV Sport Group Heinemannova 2695/6 160 00 Praha 6

246 R POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Sklad: Logistic Park Rudná, K 

247 R Richard Daescu-Chirea Nové sady 988/2, Brno - Nové sady 988/2, Brno - Veveří 

248 R Supportgroup Dluhonská 41, Přerov Dluhonská 41, Přerov

249 R Mistral Inc.
250 R P B  & G FASHIONS INTERNATIONAL Jin Bao Business 

251 P www.bricks4kidz.cz/olomouc

http://www.bricks4kidz.cz/olomouc


252 P Transfor
253 P Edeleco
254 P Ing. Bohumil Dostalík

255 R/P
Mistral Security Steinerova 735/1, Praha 4

256 R
BEGOL s.r.o. 28. října 1257 282 01 ČESKÝ BROD

257 R/P

EpicTrade s.r.o. Chilská 1, 149 00 Praha Chilská 1, 149 00 Praha

258 R

CZECHIMPORTER

259 P/R
Shantui Shanghai, Čína

260 R

ProSpánek SE Hybernská 1271/32

110 00 Praha 1

Provozovna :  Dimitrovova 

603/6, 568 02 Svitavy



261 R/P

EXTRA Partners s.r.o. č.p. 1226|  Uherské Hradiště 

686 01

262 ZD

Dekor s.r.o. Hradistska 849

687 08 Buchlovice

263 R

Nabídku zaslal Bc. Pavel Šoltys, DiS.

264 ZD

MOLPIR GROUP CZ a.s. Technologická 838/14

779 00 Olomouc - Holice

265 ZD
ČOLOT a.s.

266 ZD

Gifty s.r.o. Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové 3

267 R/ZD
 ADVERTES GROUP a.s.  Lohniského 901/7, 

Hlubočepy, 152 00 Praha 5

268 ZD

ATALIAN
U Trezorky 921/2

158 00 Praha 5

269 R Verditos s.r.o. Gen. Píky 319/14, Olomouc | Gen. Píky 319/14, Olomouc | 

270 R REFER NN Trade s.r.o.
271 R Qwerty Systems s.r.o. nám. Přátelství 1518/2, 102 Čapkova 235/23, 353 01 

272 R COPY GENERAL s.r.o.



273 R Envil standard parts Nové sady 2, Brno

274 R

Obchod čtyřkolky

275 R

Koutný Prostějov Okružní 4200/4a, Prostějov Okružní 4200/4a, Prostějov

276 R

MAD SR, s.r.o.

277 P
Tuna s.r.o. Dolní Žďár 70, Ostrov

278 P
Centrum podpory veřejného zdraví Šrobárova 49/48, Praha 10

279 R/P
GRAND EUROPE ASSOCIATION Freyova 12/1, Prague 9, 190 

00

      ADRESS: Freyova 12/1, 

Freyova 12/1, Prague 9, 190 00

      ADRESS: Freyova 12/1, 

Prague 9, 190 00, Czech 
280 R Šijeme Olomouc sijemeolomouc.cz

281 P

Milada Vlášková

282 P
Quatroprint a.s.

283 R

Cool agency s.r.o. Koněvova 2660/141,      130 

00 Praha 3 - Žižkov

Pelhřimov

284 R
DSS PLC Kloboučnická 1735/26 

140 00 Prague



285 R

MOBIOLA WORLDWIDE s.r.o. Českobratrská 692/15

702 00, Moravská Ostrava

286 P
Atalian CZ

287 P

Ait liquid care

288 P
E.A.T.H. Magna, a.s. Radlická 19/1, Smíchov, 

Praha 5

289 R Radek Gabriel

290 R
Ideal Planet odběrné místo Uherské Hradiště

291 R/P

Lonea company s.r.o. Korespondenční adresa: 

Prostějovská 3 , 79821 

Bedihošť

Fakturační adresa:               

Dolni 3137/100, 79601 Prostějov

292 R
Epic Trade Chilská 1, 149 00 Praha

293 P Plynové láhve CZ

294 P
Hadr&Kyblík s.r.o. Serafínova 580/37

719 00 Ostrava

295 R

Lipta-TDP a.s. Rokytnice 462

755 01 Vsetín



296 R

Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno

297 P
Dům dětí a mládeže Olomouc Janského 1

779 00 Olomouc

oddělení techniky

298 P

Dobrá Uklízečka s.r.o. nám. T. G. Masaryka 208/30

796 01 Prostějov

299 R

Total Wristbands s.r.o. Botanická 593/4,             602 

00 Brno

300 R/P

Intelsol s.r.o. Hostýnská 520/14

108 00 Praha 10 

301 P
Syscae s.r.o. Pražská 99,                     370 

04 České Budějovice

302 P
TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC 

a.s. 

 Svatojiřská 596/32,         412 

01 Litoměřice



303 R/P

HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. Rýmařov

304 R Witty Trade s.r.o. Průmyslová 1472/11, 

305 R Zboží z konkurzu Přátelství 1518/2, 102 00 Čapkova 235/23, 353 01 

306 R JJ25, s.r.o. Štefánikova 21/111, Trnava, Štefánikova 21/111, Trnava, 

307 R ProSpánek SE Hybernská 1271/32, Praha 1 Provozovna :  Dimitrovova 

308 P aaaHome.cz Čapkova 235/23, 353 01 Čapkova 235/23, 353 01 

309 P

KONEKO marketing, spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5

, Praha 5

310 R

EXTRA SERVIS s.r.o. Sochorova 3226/40

616 00 Brno

311 R
MEDIATRADE s.r.o č.p. 34

75701 Poličná

312 R/P

Robot Protect s.r.o. Lomená 404/14,        Liberec 

V-Kristiánov,

460 05 Liberec

313 R

SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o. Pražákova 1008/69 ,       639 

00 Brno-jih

314 P
Quatroprint a.s.

315 P

Bio-Circle s.r.o. Trnkova 117l

628 00 Brno – Líšeň



316 R
https://www.respiratory-pro-cechy.cz/

317 R
CHINAPARTNER.EU s.r.o. Pernerova 676/51, 186 00, 

Praha 8

318 R
Nářadí Chrudim Dřenice 43, 537 01 Chrudim 

319 R INTV s.r.o.

320 P
KOEXIMPO, spol. s r.o., Lipová 1986, 737 01 Český 

Těšín

Lipová 1986, 737 01 Český 

Těšín

321 R/P

Almeda Sluneční náměstí 11

158 00  Praha 5

322 R
 s.r.o. Wellnerova 301/20

779 00 Olomouc

323 P Promorain s.r.o. Čepí 90, Pardubice

324 P

Štěrba s.r.o. Štěrba s.r.o. Nádražní 1147, 

39301 Pelhřimov

325 R
SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. Cejl 494/25                     602 

00 Brno-Zábrdovice

326 R
Anorac spol. s r.o. Brněnská 289

664 61 Holasice

327 R
TITAN spol. s r.o. Skrýšovská 449, 393 01 

Pelhřimov

328 P
Medicton Group s.r.o. Na Babě 1526/35,            160 

00 Praha 6

329 P
Alliance Laundry CE s.r.o.  Místecká 1116           74258 

Příbor

https://www.respiratory-pro-cechy.cz/


330 P/R

ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o. Hornická 686/38

735 42 Těrlicko

331 R

FLOR SERVICE TRADE, s .r.o. Kopečná 940/14

602 00 Brno

332 R
Kroslak s.r.o. Nitrianska Blatnica, SK

333 P
VADIUMLOV s.r.o. Sokolská 294/35,           Česká 

Lípa 470 01

334 P Helicar Wash

335 R/P

Edel unit s.r.o. Dlouhá 35, Praha 1

336 P

VIA-REK a. s. 



337 R FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL Kanceláře + sklad: U Řempa Sklad: Logistic Park Rudná, K 

338 P OKULA Nýrsko a.s. Klostermannova 53 | 340 22 

339 R

Dekor s.r.o. Hradišťská 849

687 08 Buchlovice

340 R
Acomponents s.r.o. Bohunická 493/81,                

619 00 Brno

341 R
Bonus Pactum s.r.o. Na pořící 1038/6, 110 00 

Praha 1 - Nové Město

342 R
Support Group s.r.o. Dluhonská 41, 750 02 Přerov

343 R

Jakes Technology s.r.o. Radimova 2342/36, 169 00 

Praha 6 Břevnov

344 R Wildgame Řípská 11g, Brno

345 R NEODUAL s.r.o. Letohradská 755/50

346 R FLOR SERVICE TRADE, s .r.o. Kopečná 14, Brno

337 P
Helicar Wash

338 R

4Leaders, s.r.o. Brno

339 R FATH Components Kft. 2040 Budaörs , Gyár u. 2. 

340 R Mediatrade s.r.o. Poličná 34, Poličná Poličná 34, Poličná

341 R Respirátory pro Čechy www.respiratory-pro-cechy.cz

342 R Hanes CR s.r.o.
343 P  Gan a.s. Jaktáře 1475, Uherské 

344 P Hestego a.s. Na Nouzce 470/7 | CZ 682 01 

345 R Carrie Zheng Čína

346 R
ALMEDA a.s. Sluneční náměstí 11, Praha

http://www.respiratory-pro-cechy.cz/


347 P MERIGLOBE Advisory House s.r.o. Jiráskovo náměstí 1981/6, 

348 R Coolagency ns.r.o. Koněvova 141, Praha 3

349 P Lorekaczech
350 R Wildgame Řípska 11g, Brno

351 R

Štěpánekauto s.r.o. Unhošťská 2743, 272 01 

Kladno

352 R Eastgate Trading Limited Hong Kong

353 R/P Hospodářská komora hl. města Prahy nám. Franze Kafky 7, Praha



354 R/P

Agentura Devět měsíců s.r.o. 2. května 1536,760 01, Zlín 2. května 1536,760 01, Zlín 

355 R
Respirátor-shop

356 R

Baterie Centrum, s.r.o.



357 R/P R.P.I. REAL spol. s r.o. Sokolovská 1007, 334 41 

358 R iTrade Group s.r.o.  Novoměstská 960, 537 01 

359 R Mistfin
360 R FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL Kanceláře + sklad: U Řempa Sklad: Logistic Park Rudná, K 

361 P Alori Nano Distribution s.r.o. Zámečnická 492/2 | Olomouc Zámečnická 492/2 | Olomouc 

362 R HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146, Hranice Obránců míru 2146, Hranice

363 R i Trade group s.r.o. Novoměstká 960, Chrudim Novoměstká 960, Chrudim

364 P DF Partner s.r.o. | č.p. 165 | Neubuz 763 

365 R ËKCOS Kraftova 10, Praha 5 Kraftova 10, Praha 6

366 R DEKOR, spol. s r. o. Hradišťská 849

367 R Sales Representative Vojtěšská 211/6, Praha 110 

368 R/P SSP Sales s.r.o. Smilova 485, Pardubice 530 

369 P HF SERVIS s.r.o. Plešnice 25, 330 33 Město 

370 P THERAPY & MEDICAL SYSTEMS Ke Skále 455, 252 Vestec

371 R Scimed Biotechnologies s.r.o. Klimentská 1216/46, 110 00 

372 R Supportgroup Dluhonská 41, Přerov 750 02

373 R ŠtěpánekAutoCompany s.r.o.
374 R SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o. Pražákova 1008/69 , 639 00 

375 R/P FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL kancelář+sklad:U Řempa Sklad:Logistic Park Rudná, 

376 P United Polymers, s.r.o. Tovární 605,P.O.BOX 114, 

377 R/P Renturi s.r.o.
378 R/P SAPRO s.r.o.Třinec Konská 455;  739 95 Třinec

379 R Syscae s.r.o. Pražská 99, 370 04 České 

378 P FORMY-ZNOJIL s.r.o. Joštovo náměstí 2026/1, 

https://mail.olkraj.cz/owa/redir.aspx?C=LdC34nkWk99_oT9eOY7MBtK7tx7DanlYnazcg5ckahw5b1ObcfLXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.dfpartner.eu%2f


379 R

ISVS.CZ

380 R

PHP Trade s.r.o.

381 R/P RAMA BOHEMIA,a.s. Spojovací 231, 277 42 

382 P Enelex spol. s r.o. U Stadionu 427, 533 12 

383 R/P Cadena life, s.r.o.
384 P DEKOR, spol. s r. o. Hradišťská 849, 687 08 

385 P Hapa sport, s.r.o. Honzíkova 201, Babice;251 

386 P

Aukční společnost V&M s.r.o., JVL 

Group s.r.o. 



387 R/P SANTADRIA s.r.o. 

388 R

4BIZ B2B s.r.o. Francouzská 6167/5

708 00 Ostrava 

389 P Antivir Medical s.r.o Záhřebská  562/41120 00 

390 R Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno

391 P Pavel Gredner 
392 P GHP CZ s.r.o. Mlýnská 326/13; 602 00 Brno

393 P

HF SERVIS s.r.o. Plešnice 25

330 33 Město Touškov

394 R/P FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL Sklad: Logistic Park Rudná, Kanceláře + sklad: U Řempa 

395 P Silva ART spol. s r.o. Ul. Nova Tovarni 1746; 737 

396 P Vojtěch Mikoláš 

397 P

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, 

s.r.o.

Jana Sigmunda 313, Lutín

398 P ŠtěpánekAutoCompany s.r.o.
399 P Hapa sport, s.r.o. Honzíkova 201, Babice          

400 R/P HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146; 753 01 

401 R Support Group s.r.o. Dluhonská 41

402 R SHENZHEN SOLI LIMITED
403 R Syscae s.r.o. Pražská 99, 370 04 České 



404 R

Cool agency s.r.o. Koněvova 2660/141, Praha 

130 00



405 R/P

Grand Europe Association Freyova 12/1, 190 00 Praha 9

406 R

Alena Benešová - Odema (Slovenská 

republika)

Nábrežie slobody 795/2,      

020 01 Púchov

407 R/P FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL Sklad: Logistic Park Rudná, Kanceláře + sklad: U Řempa 

408 R SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o.  Pražákova 1008/69 , 639 00 

409 R/P Renturi s.r.o. Nám. 14. Října 1307/2

410 R/P Baterie Centrum, s.r.o.
411 R/P FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL Sklad: Logistic Park Rudná, Kanceláře + sklad: U Řempa 

412 R SFMOTORS Českomoravská 27, Praha

413 R Agentura Devět měsíců s.r.o., 2. května 1536, Zlín

414 R
respirator-shop.cz



415 R/P

ILICO Europe s.r.o. Králodvorská 16

Prague 1

110 00

416 R

H&D a.s. Olomoucká 37, 796 01  

Prostějov

417 R/P

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL 

TRADING

Sklad: Logistic Park Rudná, 

K Vypichu 1087, 252 19 

Rudná u PrahySklad: Logistic 

Park Rudná, K Vypichu 1087, 

252 19 Rudná u Prahy

Kanceláře + sklad: U Řempa 

895/14, 36017 Karlovy Vary

418 R/P

Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno

 

  

419 P SRP, s.r.o. Podnásepní 1d, 602 00 BRNO



420 P

Drekoma Pražská 636

 CZ – 378 06 Suchdol nad 

Lužnicí

421 R/P

HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146; 753 01 

Hranice



422 R/P

Agentura Devět měsíců s.r.o., 2. května 1536, Zlín



423 R

Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno

 

  

424 R

Vistex Medical s.r.o. Pražská 440, 281 67 Stř. 

Skalice

zákaznické centrum

Praskova 11, Olomouc

425 R LAKOVNA LEMFELD Brtnická 63, 407 78 Velký 

426 P

TENSIO TECHNOLOGY s.r.o. Dornych 129/57, 617 00 Brno

Středisko MORAVA:                                         

Prosetín 23                                                         

592 64 Prosetín u Bystřice n. 

P.                     

427 P

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. Andělská 29, 779 00 

Olomouc



428 P

 HUNTING-CAMERA, s.r.o Zámostní 1155/27, 710 00 

Ostrava 

PROVOZOVNA, SERVIS, 

SKLAD, REKLAMACE: 

Topolová 727, 747 27 

Kobeřice

429 P

HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, 682 01 

Vyškov

430 R
CENTRAL COMPANY s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha



431 R/P

SanitCare

432 P

HF SERVIS s.r.o. Plešnice 25, 330 33 Město 

Touškov



433 R

Hua xia travel s.r.o.

434 R

MESAVERDE

435 P

FEROPROFIL s.r.o., Vítonice 165, 76861, Vítonice

436 R

ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o. Vintrovna 5a

664 41  Popůvky

437 R

Datura s.r.o. Slezská 32,120 00 Praha 2



438 R

VOBMAT.CZ s. r. o. Za Podjezdem 481/15

79001 Jeseník - Bukovice

439 R/P

PETONA CZECH s.r.o. Pujmanové 1221/4

 Praha 4

440 R

Patriot Security s.r.o. Potoční 503/3, 717 00 

 Ostrava-Bartovice



441 P/SS

CROCODILLE ČR Green Park

Poděbradská 57, Praha 9

442 R

WPA NANO Technologies Folmavská 2980/2

301 00 Plzeň 3

443 R

CHIRONAX-DIZ s.r.o. V Korytech 3155/23, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10



444 P

Biloxion s.r.o. Rybná 716/24 , Praha 1

445 P

DEZIOL.cz Olomouc, Česká republika

446 R

medic armor s.r.o. Zámostní 1155/27, 710 00 

Ostrava 

447 R

Centrum tachografů, s.r.o. Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

448 P

ControlTech Slévárenská 6

709 00 Ostrava - Mar. Hory



449 R

Gumárny Zubří, a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří

450 P

JVL Group s.r.o. Pobřežní 249/46, Karlín, 186 

00 Praha

IČ: 06455872

451 P

Skrbeň - Zlatá křepelka Skrbeň



452 P

SANATORIUM EDEL s.r.o. Dětská léčebna respiračních 

nemocí se speleoterapií

Lázeňská 491

793 76 Zlaté Hory

453 P
Dowell spol. s.r.o. B. Hofmeisterové 955, 156 

Praha 5

454 P

Rehalectus s.r.o. Wellnerova 301/20,

779 00 Olomouc

455 P

Výstaviště Flora Olomouc a.s., Wolkerova 37/17, 779 00 

Olomouc

456 P

SINCOM - Investment Company a.s. Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 - 

Nové Město



457 P

KÄRCHER CENTER OSTRAVA D & V technika s.r.o., 

Bohumínská 87, 712 00 

Ostrava-Muglinov



458 P

LH Hotel Jana****  Congress & 

Wellness

Koliby 2, 750 02 Přerov

459 ZD

DMC management consulting s.r.o. Sluštická 1627/14,                           

100 00 Praha 10



460 ZD

Poliklinika Olomouc s.r.o. tř. Svobody 32,                       

772 00 Olomouc

461 P

BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3a, 603 16 Brno 

462 R

ELLIPSE CZ s.r.o. Horní Jasenka 162, 755 01 

Vsetín

463 P

HAKO plus s.r.o. Jateční 5301/47e,  400 01 Ústí 

nad Labem



464 P

APTUM, a.s. Cihlářská 643/19,  602 00 

Brno

466 P

Severochema, družstvo pro chemickou 

výrobu, Liberec 

Vilová 333/2, 461 71 Liberec 

10 

467 R/P

Founder & CEO

468 P

VARIEL, a.s.



469 P

Tegamo group, s.r.o.

470 P

TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

471 P

PPE Medical

472 R/P

Verbascum Imago, s.r.o. sídlo: Černá 6, 110 00, Praha 1 

IČO: 25127641, korespondenční 

adresa:

Veslařský ostrov 62, 147 00, 

Praha 4

473 P

Variel,a.s. Průmyslová 1034

 285 22 Zruč nad Sázavou



474 p

Workswell

475 R

JT Motors s.r.o. 17.listopadu 220, Červený 

Kostelec, PSČ 549 41

476 R

Levné Roušky, maloobchod a 

velkoobchod s rouškami



477 P

ALPHAMEDIA

478 P

EDEL ECO s.r.o. 

479 P

TFP universal a.s. Na Spojce 116 

Čestlice, 251 70 

Dobřejovice 



480 P

Kaizen International s.r.o.  Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava   

481 P

Fors TradeProtect s.r.o. Kostomlatská 681/6, Letňany, 

190 00 Praha 9

482 P

HS Group, s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha-

Staré město

483 P

REDLIF

484 R

elektroshock.cz



485 R

General Public s.r.o. General Public s.r.o.

 Hybešova 167/18, Rybáře

 360 05 Karlovy Vary

486 ZD

HCP medipro s.r.o.

487 R/P

GENERAL TRADING s.r.o. Kanceláře + sklad: U Řempa 

895/14 | 36017 Karlovy Vary

Sklad: Logistic Park Rudná | K 

Vypichu 1087 | 252 19 Rudná u 

Prahy



488 ZD

EDF Challenge Na Větrově 68/34, 142 00 

Praha 4 - Lhotka

489 ZD

LAB MARK a.s. Pod Cihelnou 532/23,         

161 00, Praha 6



490 R/P

GetReady s.r.o. Truhlářská 342/5

 Liberec II-Nové Město

 460 01 Liberec

 IČO: 01877381

 DIČ: CZ01877381

491 R/P

Medimall (Martin Kaplan) nám.Československých legií 500, 

530 02 Pardubice                   

IČO:   69169152

DIČ.   CZ8010083323

Provozovna: Semtín 52, 530 02 

Pardubice - Semtín



492 P

Lex Mercatoria s.r.o.

Josefa Sousedíka 1430,    755 

01 Vsetín,                  IČO: 

03837190

493 P

JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 1448/14

 CZ – 180 00 Praha 8

494 P

MIBA s.r.o. Za Stodolou 94, CZ-25101 

Ricany – Prague

495 P

VÝDOZ s.r.o. Parková 488, Kvasice 768 21, 

IČO 25549260, 

DIČ:CZ25549260



496 P

EXPOmedia s.r.o. Zelený pruh 99/1560 (Jana 

Towers) 140 00 Praha 4 

Office: Výstaviště 67 170 00 

Praha 7

497 P
TRIOS, spol. s r. o. Zakourilova 142, 149 00 

Prague 4 - Chodov

498 P
EASY Technologies, s.r.o.

499 R Promorain s.r.o. Čepí 90, Pardubice, 533 32

500 R

Friendly & Loyal s.r.o. Ondřejova 489/13  I  772 00 

Olomouc  I  IČ: 28637500

501 P

FlaktGroup



502 R/P

INTENERG, s.r.o. Jesenik, Horska 1259/1, 

79001 Czech Republic 

503 R/P
Brugge s.r.o Velké Karlovice 307

75606 Velké Karlovice

504 P

SPANNER SK, k.s. Robotnícka 4352 | 017 01 

Považská Bystrica | Slovakia

505 R/P

Nadační fond HSF Kulhavého 669/2,

149 00 Praha 4

506 P

OMD Vision s.r.o. Budějovická 1998/5,

140 00  Praha 4

507 P

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997 | 739 91 

JABLUNKOV | Czech 

Republic

508 R Daniel Kantořík 8164550

509 P Janouch Dental s.r.o.



510 R/P

ECO dental s.r.o.

511 R/P

QCS automotive s.r.o. náměstí Svaté Trojice 157/12

746 01 Opava

512 P

Brothers in Arms s.r.o. Rybna 716/24, 

110 00 Praha 

513 P

Hedva, a.s. Na Stráni 572/6, 570 01 

Moravská Třebová



514 R/P

515 R

Alena Planková Antonína Sovy 12

747 05 Opava

IČ: 01014510

516 R

REpoint mark s.r.o. Primátorská 296/38

180 00 Praha 8 - Libeň 

Česká 824/31

796 01 Prostějov

517 P
DAP Salus s.r.o

518 P
EGO Zlín, spol. s r. o. U Pekárny 438, Štípa, 

763 14 Zlín

519 R

Spur a.s. tr. Tomase Bati 299, Louky, 

763 02 Zlin































Osoba jednající kontakt/email Nabízená služba

Ing. David Nevřiva 566 667 001 rosprašovač na desinfekci pro HZS, objem 0,5-2 l

umístění pro 45 dětí

David Vaníček vanicekdavid@email.cz pomoc v údržbě, bez nároku na mzdu

Kateřina Bohatá 724349241 manuál a rady pro dobrovolníky ve vztahu k seniorům

Mgr. Levon Ter-Ghazaryan

Project manager

firmy@bb.cz , +420 725 045 303 Pomoc od CROCODILLE ČR- Pandemie – Olomouc a okres, strava pro státní 

zaměstnance

Milan Oračko 775 084 247, lorekaczech@seznam.cz výpomoc pro občany a státní složky, blíže nespecifikováno

Petr Hvozdovský 775 120 218, baseline.zone@gpscar.eu Nabídka dodání jednorázových roušek z Číny

Jakub Tomáš, Zdeněk Tomáš, 739504550, 739504558, restaurace- zajištění a rozvoz stravy pro IZS, zajištění dozoru pro děti IZS

> Mgr.Petra Bělašková belaskova@radiohana.cz nabídka pro kraj, dovoz potravin dle objednávky až domů po 

jbahulova@gmail.com dobrovolník pro Uničov, studentka LF

MilenaHesova@seznam.cz zajištěni stravy a jeji rozvoz

MUDr. Mgr. Pavel Chytil, 777 003 537 Nabídka bezplatného vyslání 1  lékaře pro pohotovostní službu do 

PhDr. Eva Blažková eva.blazkova@upol.cz , 585631157 psychologická pomoc

777978497 dobrovolník

Mgr. Petra Hejkrlíková, Ph.D. hejkrlikova@acsa.cz, 774 690 796 vytvořena stránka pro dobrovolníky

Milan Stratil m.stratil@sigma.cz, disponují 700 ks polomasek proti koronaviru

Tomáš Brzák 608227212 je schopen zajistit roušky

Ing. Ladislav Frejvald ladislav.frejvald@excaliburinternational. nabídka výroby termorámů na měření teploty + kamera

PhDr. Adam Suchý 608 390 634 psychologická pomoc formou šíření materiálů

Aleš Pátek 601528325 Dobrovolník

Michal Šindler 731 153 544 Zapůjčení 4 karavanů pro IZS

Jaroslav Vlach 776853654 doborovolník pro rozvoz roušek v postižených oblastech

Petr Balner 602736798 pytle na odpad v postižených oblastech, 30 tis. pytlů (3 palety)

KLEIŠMÍD 739160416 rozvoz káva, nealko pro IZS

mailto:vanicekdavid@email.cz
about:blank
mailto:baseline.zone@gpscar.eu
mailto:belaskova@radiohana.cz
mailto:jbahulova@gmail.com
mailto:MilenaHesova@seznam.cz
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Mgr. Lenka Hrubá 739 459 172, lenka.hruba@giga.cz pomoc v rámci komunikace/zřízení linky a personál ke komunici

MUDr. Michal Sičák, MBA michal.sicak@datura-sro.cz, 608 003 282, nabídka zajištění roušek

[marek.prochaska@gmail.com] dobrovolník

www.instalaterstvi-olomouc.cz, čištění horkou párou

davi.sutera@gmail.com videoreportáže z postižených míst

[kspetlova@seznam.cz] dobrovolník-rozvoz jídla

Ing. Kočí 602655136, 266011154, zapůjčení mobilních buněk pro různé účely

Adam Kohner <sales@commbicore.cz> nabídka zajištění roušek

Jitka Badaňová, Karolína jbadanova@korus.eu , 411 135 153, nabídka zajištění roušek, rouška 19 Kč/kus, 120 - 145 respirátor 

elis.honkova@centrum.cz, 777318624, dobrovolnictví

Ing. Zbyněk Lorenčuk daweifrank@gmail.com, Zbyněk zajištění roušek, roušek, overalů

N. Hubáčková nataliehubackova@seznam.cz, doborovolník komunikace s lidmi

Pavel Vysloužil pavelvysla@gmail.com/777 071 170 likvidace virů pomocí ozonem

Ing. Vladan Janovský 603900900 nabídka dezinfekce

Jan Lukáš 776029782, lukas.jan@seznam.cz dobrovolník-nákupy pro seniory

<turboakce@turboakce.ovh> nabídka roušek

paní Faltýnková lfaltynkova@grapo.cz, 602 730 715 instalace plexi stěn, přepážek, zástěn na pracovištích v rámci 

Dolenek Petr <dolenekp@seznam.cz>, 607205657 autodoprava-rozvoz-v plachtové dodávce

Andrea Krasulová andrea.mares@seznam.cz nabídka lékařské pomoci - lékařka na MD se specializací ARO, 

Robert Stejskal 608206306, info@autovrak.eu jednorázová nabídka ovoce pro izs složky

Josef Rot 723 755 723, (rot@dss-cz.com) nabídka na roušky

Ing. Ondřej Stoniš technickapodpora@reoamos.cz, ochranná sada proti infekcím

608703753 Zapůjčení karavanů pro IZS

dlenertova@centrum.cz, 724443848 Zapůjčení karavanů pro IZS

Petr Sedlák 739828093, [psedlak11@gmail.com] Zapůjčení obytného přívěsu pro IZS, krizový štáb

Klára Hájek Velínská klara@akkcr.cz, tl.: 602619265 zapůjčení plně vybavených obytných

Miroslav Paluzga miroslav.paluzga@boels.cz půjčenovna stavebního nářadí a mechanizací pro krizové štáby, 

Milan Bartoň barton@hotelflora.cz, +420 602 714 642 nabídka ubytování pro policisty

777 618 751, dvoracek@robolas.cz ochranné štíty

Mgr. Tomáš Prycl info@atomika.cz, 777 893 363 nabídka roušek od sdružení

stránky a registrace pro dobrovolníky

zdenek.pauzar@intimidea.cz, 777 735 výroba roušek
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Mgr. et Bc. Petr Novák reditel@modry-kamen.cz , 702 239 266 nabídka virtuální prohlídka/virtuální návštěva herce

774618375, <info@gastroshop24.cz> nabídka roušek z Číny

Oskar Špavor Bc. 777797910,  ospavor@domestav.cz , výroba roušek

Lenka Kunovská 516116566, lenka@kunovsky.cz pronájem:stany duralové konstrukce a PVC opláštěním, které se dají skládat do různých 

velikostí (např. 8 x 5 m, 8 x 10 m, 10 x 5 m, 10 x 5 m, 12 x 5 m, 12 x 10 m a větší)

Petr Čapek 725 378 667, <capek@kmbss.cz> rozprašovače desinfekce ovzduší, silnic a atd.

<zora.hajek@seznam.cz> dovoz výrobků z manufaktury. Jedna se o sirupy a džemy. 

Samozřejmě zdarma. využítí např. pro pitný režim dětí o které se 

právě kraj stará nebo k jinému bohulibému účelu.

<pavelpechacek@yahoo.ie>  86 186 243 

225 37

nabídka roušek z Činy

Vojzěch Klimeš <vklimes@visiongroup21.eu> , 702 018 dovoz roušek z Číny

Matěj Holan 774956148, <hollan.matej@gmail.com> možnost využití veřejného generátoru informačních letáků o 

Veronika Bečvářová <info@trops-sport.cz> Nabídka roušek

David  Nevřivá nevriva@plastia.cz, 778425444. rozprašovače

Respirátory FFP2, roušky, masky nabídka roušek, respirátorů k odběru

Milan Mintál mintal@officedirect.sk čistička vzduchu PURE AIRBOX HOME “S”, 

Mgr. Jakub Horák jakub.horak@p-lab.cz , 731 814 890 zajištění dezinfekce

Ladislav Hodonský info@hodonsky.cz, 602 703 932 Nabídka ochranných roušek

Tým na všechno nadrze@navsechno.cz, 608 666 005 Výroba plastových nádrží na dezinfekci

Štěpán Váňa 774 625 513 zajištění roušek do 14 dnů

nabídka leteckého postřiku dezinfekce z bezpilotního letadla

Miloš Kincel 234 720 308, mobil: +420 732 120 093, krátkodobý pronájem  obytné kontejnery (tzv. buňky) např. pro 

BC. KARLA VEBROVÁ 581 750 120, 606 709 418, Bavlněné roušky, OVERALY NEHOŘLAVÉ
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Ing. Ladislav Paleček 224266235, 224266241,734315639, 

palecek@csol.cz 

Pomoc krizovým štábům a neziskovým centrům při koordinaci distribuci 

ochranných pomůcek a dezinfekcí a předávání požadavků na donášku léků 

válečným veteránům.

Jan Pešát 775 146 691<info@pureproject.cz> nabídka roušek, dezinfekcí

Zdeněk Kubík 602 395 096, Obaly, kanystry, na  dezinfekci

neuvedeno info@sijemerousky.cz nabídka roušek

Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D. 607 704 882, email: 

APachmann@seznam.cz

Předáno na ODZ, nabídka spolupráce z Izraele ve vztahu k FNOL 

a možným postupům jak bojovat proti koronaviru, nabídka - 

společně s produktem společnosti VIEGA screeningové testování 

na Sars-cov-2 u dětí pomocí fekálních aerosolů. Produkt je detailně 

popsán v příloze. Na základě zkušeností a rešerší (Pachmann) je 

systém s trubkou na odsávání zápachu obohacen o vyměnitelnou 

sondu na bázi hepa filtru H13/gelatinové filtru – postup se kterým 

máme bohaté zkušenosti. Pomocí této vyměnitelné sondy můžeme 

testovat denně a v souhrnu fekální aerosloly všech osob, které danou 

toaletu použili a stejně tak je možné i individuální screeningové 

testování (slovo screeningové uvádíme z důvodu, že tato metoda není 

zahrnuta v tzv. Národním plánu testování Covid 19, který klade důraz 

zejména na stěry z nosohltanu). Testování vyměnitelné sondy může 

být prováděno na každodenní bázi/dle potřeby metodou PCR. 

604454554, Ústenky techtex s vyměnitelným filtrem

Hana Machaličková 731584476,  roušky z Číny - platba předem

MUDr. Bc. Grambal ales.grambal@fnol.cz , Nabídka psychologické pomoci

mailto:info@sijemerousky.cz
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Daniela Janíková, Sales Manager 

of Medical Division

GSM:   +420 603 885 042, janikova@holik-

international.cz, www.holik-international.cz

Nabídka - chirurgické roušky jsou testované dle normy EN14683 v 

akreditované španělské laboratoři Aitex a splňují nejvyšší typ ochrany v 

kategorii -  IIR. Jednorázové nanorouškysplňující všechny potřebné atesty pro 

vstup na trh. Nano materiál disponuje filtrační účinností 99,9% a poskytuje tak 

jedinečnou ochranu nejen před průnikem bakterií a prachových částic, ale i 

virů.

Eva Glavanová Vostřelová evaglavan@seznam.cz, 774583483 vlastní vozidlo

distribuce léků, nakupování nebo rozvoz nákupů a léků pro starší 

obyvatele, maminky s dětmi, handicapované

, venčení pejsků

Kateřina Füsslová 739 302 546, (katerina.fusslova@sky- nabídka roušek

PETR KURC 580 582 971, 601 069 666 , kurc@zht.cz nabídka dezinfekce - údajné doporučení na základě MěÚ Hranic pana 

Michálka, cena za 1 l - 500 Kč

730733907, (mirekheza@email.cz) Dobrovolník, člen SDH, žije Lipník

Štěpánka Pivovarníka 739 383 020, ili.kolarova@gmail.com] Ochranné štíty 4ks za 280 Kč

MGR. MAGDALENA 602356039 E volkova@santia.cz manuál - telefonická komuniakce na korona linkách

Eva Šanovcová 732379716, <E.Sanovcova@seznam.cz> Nabídka pomoci ve státní správě, skladové evidence, 

Michal Martinek, kkM <kkm@kkm.cz>, 608 50 99 99 dovoz z Číny, zdravotnické roušky v ceně 25,-Kč/ks a respirátory KN95 v ceně 

 99,-Kč/ks. Nabízíme také objemové slevy.  Množství není omezeno.

Lenka Pajchlová 582302373, roušky

Aleš Prokopec TiskneCeleCesko@gmail.com , 777 770 Obličejový ochranný štít, cena za kus cca. 20 Kč

David Kadlčík 725 928 800, (david.kadlcik@one3d.cz ) ochranné štíty - cena za kus 299 bez DPH

Miroslav Loup 727 982 268 | 

miroslav.loup@maschinenring.cz |

Desinfekce na ruce a desinfekce výrobních prostor včetně 

prodejen (nejen) proti koronaviru , 50% platby předem

Petra Seb [mooredomino@gmail.com] nabídka blíže nespecifikované pomci

Ing. Tomáš Čech cech@4leaders.cz; mobil: +420 775 984 nabídka roušek, dovoz Čína, 15 Kč bez DPH/kus

737 439 313, spurek@ekotermex.cz ekologická likvidace roušek
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Radoslav Chytrý <radoslav.chytry@arescz.cz> 585 433 

555 | M:  608 770 400

využití pro informovanost občanů a pod.. reklamní firma z Olomouce - 

billboardy, citylighty v Olomouci a okolí, Prostějově, Hranicích, 

Šternberku. 

Spolupracujeme také s řadou městských organizací - Muzeum umění, 

Výstaviště Flora, Vlastivědné muzeum, MDO, Moravskou filharmonii, 

Univerzitou Palackého apod.

JUDr. G. Pothe 603470000, (gpothe@me.com) nabídka roušek, respirátorů  

601601602 nabídka pro IZS - mytí vozů zdarma

Martin Barták 608 816 222, zdarma zapůjčení stanů různé velikosti

Alexandr Pyšík 731 101 647, (pysik@femenergy.cz) testy COVID-19 na zjištění korona viru v lidském těle, test má 

Filip Štrébl (fstrebl@generaltrading.cz), 608 555 536 nabídka roušek

Jana Holáňová 777 910 376 <holanova@luma- nabídka roušek respirátorů

paní Kropáčová <vlcek.hk@seznam.cz> nabídka šitých bavlněných roušek

Iveta Nejedlá <ing.ml@seznam.cz> 777 527 849 nabídka dezinfekce, balení po 30 l a více, cena za litr 340 Kč

nedohledatelné nedohledatelné Nabídka ochranných pomůcek a dezinfekcí pro hejtmanství

Jiří Žouželka [casperx@email.cz] Nabídka tkaných roušek, cena 60 Kč za kus

Michal Rajnoha 606 65 14 14 

<mailto:michal.rajnoha@proathlete.fr>

Nabídka roušek

Jan Polyak jan.polyak@tichysvet.cz, 702 274 969 možnost

 zprostředkovaného předání důležitých informací pro neslyšící

 spoluobčany v této nesnadné situaci.

Pavel Gredner 603790175, pgredner@seznam.cz Nabídka dezinfekce: ZH SANIFORT, BL SANIFORT

Martin Holinka 704 070 070, holinka@lifeinnovation.cz  nabídka na ekologické bezchlorové dezinfekční prostředky se 

širokým spektrem účinku - baktericidním, virucidním, 

fungicidním a antikvasinkovým,  nepožaduje platbu předem

Martin Rouchal 608 845 553, mvmeurope@seznam.cz převoz biologického materiálu, nutného zdravotnického 

zásobování,

 Marek Jukl jukl.marek@cervenykriz.eu                       

https://cck-ol.webnode.cz/news/linka/

linka psychosociální pomoci dostupná v pracovních dnech v době 

9.00-15.00 hod. na telefonu  776 788 103

Vendula Trčková 602 262 567, honsova@tibex.cz bavlněné dvouvrstvé roušky
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Radek Svoboda 775 353 741, info@likvidaceskladueu.cz respirátory nejvyšší řady typu FFP3, NK95 (cena 99 Kč/kus bez 

DPH. Cena je včetně dopravy do České republiky. Termín dodání 

je v tuto chvíli 16 až 20 dní.)

Jiří Fuksa 606 597 677, jiri.jr@twobrotherspc.cz, 

fuksa.p@centrum.cz

bavlněné roušky (jednovrstvé, dvouvrstvé, dvouvrstvé s kapsou na 

filtr)

Šárka Dědičová 604 274 717, dedicova@eurex.cz, 

sarka.dedicova@seznam.cz

Ochranné pomůcky: Respirační rouška FFP2 (KN95), 

Jednorázová hygienická rouška FFP1 (KN80), Jednorázové 

vinylové rukavice,

Antibakteriální gel na ruce, 50ml - výroba v ČR, Antibakteriální 

gel na ruce, 215ml - výroba v ČRIng. Miroslav Červenka, 

ředitel

 miroslav.cervenka@zzmv.cz

Telefon:  974 827 650

mobil: 731 643 031

nabídka na roušky (á 12-15 Kč) a respirátory FFP2 (á 90 Kč)

Mgr. Barbora Horáčková 723 592 924,          info@chironax-diz.cz Nabídka na jednorázové roušky, respirátory FFP2, FFP3 bez/s 

ventilkem a další OOP

-------

Nabidka na injekční stříkačky pro malé objemy 1 ml včetně jehly, 

která je odnímatelná.

Ing. Jaroslav Huch info@moravolen.cz, 602 744 928 nabídka látek k výrobě roušek

Štěpánka Pivovarníka 548 217 991, (authentica@authentica.cz ) OCHRANNÉ OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY 

Nutné objednat v nejbližším sevisu. 

SCANIA SERVIS CHRÁŠŤANY 

(Praha) tel: +420 251 095 333; SCANIA 

SERVIS MODLETICE (Praha) tel: +420 

315 819 430

desinfekce hasičských vozidel

mailto:info@chironax-diz.cz
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Ječná 550/1,Praha 2, tel. 728 339 048, 

jan@sommerfeld-mail.de

komunikace v německém jazyce

Josef Drastil, tel: +420 606 622 707

DREXX s.r.o., Křivoklátská 474

27061 Lány, 

www.drexx.cz,www.phonesoap.cz

dezinfekce mobilních přístrojů a jiných malých přístrojů

Ing. Zdeněk Hovorka, jednatel: tel: 

602215374, email: golgot@golgot.cz

ředitel prádelny Petr Prouza 

tel.:777565354, 

email:nymburk@golgot.cz

kompletní servis textílií do nemocnicí apod.

Ing. Lucie Vystrčilová

725 258 667

lucie@inbeauty.cz

www.inbeauty.cz

distribuce roušek

Ing. Martin Vozňák

Vertriebabteilung /odbyt/sales

Tel : +420 603 723 638

Email : voznak@zrup.cz

Web : www.zrup.cz

výroby, dodání a montáže modulových staveb

Dan Jelínek, jednatel

dan@nfcp.cz, 776 609 532; možné 

vyzvednutí na adrese Mladoboleslavská 

1120, Praha 9 – Kbely

bezplatné zapůjčení mobiliáře

tel: +420 778 511 887 nákladní přepravy a rozvozu

Pavel Tuleškov, ředitel, 776 22 44 55, 

reditel@maxikovaskolka.cz; provozovna 

v Praze 4- Kunratice

školka a jesle zdarma pro děti z IZS



Chytráček Václav, jednatel

tel.: +420 721 17 17 01

tel.: +420 601 529 559

využití logistického centra a distribuci na Moravě (Olomouc)

mobil: 725 045 303, e-mail: firmy@bb.cz zásobování baleným jídlem

UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.

Ke Kopanině 559

252 67 Tuchoměřice

tel.: +420 724 328 773

dnaumec@ups.com

letecká přeprava z Číny do ČR

Radek Marušák, tel: 724 483 019, email: 

radek.marusak@bapa.cz

zásobování baleným a hotovým jídlem

Marek Vašťák, tel: 777 003 245, email: 

marek.vastak@lr-airlines.cz

letecké

přepravy zdravotnického a jiného materiálu

 Monika Králová, tel: +420 605 200 999, 

email: monika.kralova@hiko.cz

ochranná rouška HIKO sport s.r.o. černá/bílá

david.mikula@nejozon.cz, tel. 777 850 

666

likvidace virů ozonizerem

M. Vitík tel. 725 819 229, 

<m.vitik@kores.cz>

kapesní desinfekce (28 ml)

Martin Barták, tel. 608 816 222, Martin 

Barták <martin.bartak@eurostany.cz>

stany a haly

Pavel Spilka, tel. 602 609 159, 

pavel.spilka@le.cz

rozvoz hygienického materiálu

martin.cepek@gmail.com respirátory FFP 2 (Shaigoo Care)

Mgr. Jaromír Grác, 774 614 856, 

jaromir.grac@parabel.cz

ochranné roušky

Martina Perutková, tel.: 800 130 303, 

martina.perutkova@avrar.cz

plošná deratizace, dezinfekce
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Ing. Marek Škrivánek, jednatel 

společnosti Prague Laundry s.r.o., te. 602 

789 240, info@praguelaundry.cz

Dezinfekční ozonizační kabinet

Alexandr Vávra, tel.: 00420 327 377 419, 

info@vava.eu

Nabídka dodávky zdravotnického materiálu

Jiří Randýsek, tel.: + 420 724 241 575, 

jrandysek@medsol.cz 

Nabídku na dodávku různých kontejnerových pracovišť či 

kontejnerů

Ing. Luděk Dvořák, tel.: 604 322 846, 

ludek.dvorak@safetech-pro.com

Dezinfekce - roztok na bázi alkoholu

415 670 315, (info@falconczech.cz) DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK ASOR – 100 % účinný i proti 

SARS-CoV-2, potvrzeno Akademií věd ČR, min. 5 l (2 kanystry) 

sleva za 850 Kč bez DPH, min. 15 l (2 kanystry) sleva za 2.550 Kč 

bez DPH

ING. JOSEF KUTIL 312 278 111, (josef.kutil@colsys.) Colsys - Detekce zvýšené teploty

Lukáš Majba 604 642 866, <lukas.majba@seznam.cz> Nabídka antibakteriálního gelu a dezinfekce,1l lahvích - cena za 

1ks - 257,- bez DPH a v 1000l kontejnerech za 165,-l/ bez DPH

Jana Holaňová <holanova@luma-trading.cz> , 777 910 

376

Nabídka OPP - teploměry s certifikátem CE

Ing.Dušan Dvořan 608 814 402, (farmunion@farmunion.cz) Nabídka pneumatický postřikova aplikátor AEROS N(vyráběný v 

Prostějově), který umí velmi přesně aplikovat desinfekční roztoky.

Ing. Petr Ludvík petr.ludvik@mbg.cz, 737 283 902 Ochranný plexisklový štít, box pro zdravotní personál vhodný k 

lůžku pacienta

Zbyněk Mrňa (sales@agama-diving.cz), 778 044 115 Nabídka šití dvouvrstvých roušek, cena 95 Kč bez DPH

Jan Čáslava <caslava@ftb-filtertechnik.de> , Nabídka respirátorů

barbora.horackova@sky-facility.cz, 725 

755 733, info@jtcr.cz.

Nabídka výroby bavlněných roušek

mailto:petr.ludvik@mbg.cz,%20737%20283%20902
mailto:sales@agama-diving.cz
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Ing. Zuzana Heiník Bělová

ředitelka

T: +420 596 638 223

T: +420 777 727 154

zuzana@beldental.cz

nabídka na ochranné pomůcky (pratelné ochranné obleky, čepice, 

roušky, ochranné štíty, FFP2 respirátory značky RegenTech, 

dezinfekční gely 500 ml na ruce s dávkovačem)

David Kuthan tel.  +420 721 846 119

dpprotection20@gmail.com

d.kuthan11@gmail.com

fila.optima@gmail.com

Nabídka dodání hygienických pomůcek.

-jednorázové, třívrstvé roužky (CE certifikace), 18,90/ks

-respirátory KN95 (třída FFP 2, ochrana ≥ 95%, CE certifikace) 

79,50/ks

-jednorázové, dezinfekční gely na ruce, 3ml, 75% alkohol, ceny od 

54,90

Jiri Ehrenberger 607847847, sales@anticut.com Rouška: dvouvrstvá bavlna a filtrační materiál, Cena: 55Kč,-/kus 

bez DPH

Alexandr Haman

produktový manažer

Telefon: +420 565 659 647

Mobil: +420 725 603 172

E-mail: a.haman@varnet.cz

Nabídka přímého distributora bezkontaktního měření tělesné 

teploty osob, Nabízíme technologii u které jsme autorizovaným  

distributorem a přímým zástupcem výrobců těchto systémů a 

můžeme provést zápůjčku produktů. 

Martin Klein - majitel tel.: 602 737 777,

email: automartin@seznam.cz

nabídka využití prostor Zámku v obci Přestavlky pro potřeby 

krizového štábu Ol.kraje. Zámek je obrovský a lze ho adaptovat v 

podstatě na cokoliv (sklad, laboratoř, ale i lužkovou část)

Roman Mazák 777750500, mazak.roman@cba.cz Dezinfekce (cestovní balení), cena 149,- bez dph

Bc. Sedláčková Věra tel. 725 339 389 nabídka překladů, spolupráce při předávání informací cizincům v 

rámci OLK (např. ubytovny)

anticovid@ceproas.cz dezinfekční prostř. Anti-COVID (vyrobený dle doporučení WHO)    

5 l kanystr - 295 Kč bez DPH včetně obalu

1.000l kanystr - 23.900 Kč bez DPH s vratným obalem

Odběr je možný pouze po paletách: 5l kanystr - 108 ks na paletu

Richard Kováč tel.: 608 176 188

e-mail: richard.kovac@vistex.cz

ochranné brýle, cena bez DPH 35 Kč - 46 Kč (dle odebraného 

množství)

Jaroslav Kalina

Jednatel

slavek028@seznam.cz,                    602 

478 555

Respirátory ffp2 / KN95 bez ventilu, Cena/ks bez DPH: 125,-            

(SPLATNOST: 3 DNY PO DODÁNÍ ZBOŽÍ)

mailto:slavek028@seznam.cz,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20602%20478%20555
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Peter Sviežený jednatel                                                            

Nabídku zaslal přes Úschovnu 

Pavel Gredner (603790175

pgredner@seznam.cz)

777 715 430,  peter.sviezeny@smartad.cz · PLICNÍ VENTILÁTORY dva modely

· Testy na KORONAVIRUS 

· Respirátor pro děti KN95

· Rouška LOOP3 z nanovlákna

· Pytle na bioorganický materiál

· Speciální chirurgické obleky

· Zástěry pro doktory a personál nemocnic

· Pistole na dezinfekci (jak pro nemocnice, tak lze i pro dopravní 

podniky a dráhy)

· Bezpečnostní ochranné brýle

· Bezpečnostní štíty

· Jednorázové ochranné rukavice, více druhů

· Ochranné obleky

· Rozprašovací pistole na dezinfekci

· Chirurgické obleky, rukavice

· nemocniční gumáky, návleky

· Pracovní oblečení pro lékaře a zdravotní sestry

· Pytle/ tašky na mrtvá těla

info@StyloveRousky.cz     

https://ochrannerousky.cz/

roušky vyrobené z nanovlákna s aktivním stříbrem, cena 549 Kč / 

ks

Mgr. Milan Svoboda svoboda@ortika.cz, 777 739 517 Nabídka: Fixační maska, chirurgická maska

Ing. David Balcar 602 66 11 88 , twinoxide@email.cz Nabídka - TwinOxide na dezinfekci a dekontaminaci povrchů a 

prostor-cena za set na přípravu 5 litrů TwinOxide činí 400,- Kč 

bez DPH. Dopravu zajišťuje společnost Toptrans. JUDr. PhDr. Alexandr Cach, 

PhD.

(office14@ifzone.eu, 

office90@ifzone.eu), 606712050

volných kapacit a jsme plně připraveni Vám dát k dispozici naši 7 

patrovou administrativní budovu o rozloze 15.000 m2 k tomu 

náležících 7.000 m2 venkovních ploch a garáží s kapacitou 150 

automobilů a to vše ve vlastnictví pana předsedy představenstva 

GRADDO a.s., č. LV 1158; p. č. 1530/8, p. č. 1530/9, p. č. 1530/13 a 

p. č.  1530/14 v katastrálním území Slušovice

mailto:svoboda@ortika.cz,%20777%20739%20517


jitulem@seznam.cz Nabídka stravy pro IZS

Dušan Macho, tel.: 730 640 80, 

maco@eccotarp.com

Dekontaminační vany / bazény

Jiří Kos, tel.: 602 329 353, kos@asm.cz Měřící zařízení teploty pro osoby

Martin Bartoš, tel: 604 430 528, e-mail: 

info@i-monterky.cz

Roušky z nanovlákna

Jiří Řehoř, Jihovýchodní II. 867/4, 141 00 

Praha 4 - Záběhlice, tel. 732 610 212,              

jiri.rehor@zhn.cz

desinfekční prostředek Sanosil 003 Ag

tel. 602 309 498, 774 539 395 

jirak@jiva.cz

mobilní nebo stabilní ochranná clona

barbora.teslikova.ext@still.cz,                

727 880 535

mytí a desinfekce techniky a prostorů

info@varanasi.cz, 603 480 790 respirátory FFP 2

ondrej.kunes@ingenius.cz               pomoc v oblasti webových stránek

Tomáš Šebek 739133 130      

sebek@absolon.cz

nabídka termokamer

david.mikula@nejozon.cz, tel. 777 850 

666

likvidace virů ozonizerem

M. Vitík tel. 725 819 229, 

<m.vitik@kores.cz>

kapesní desinfekce (28 ml)

Martin Barták, tel. 608 816 222, Martin 

Barták <martin.bartak@eurostany.cz>

stany a haly

Pavel Spilka, tel. 602 609 159, 

pavel.spilka@le.cz

rozvoz hygienického materiálu

martin.cepek@gmail.com respirátory FFP 2 (Shaigoo Care)

Mgr. Jaromír Grác, 774 614 856, 

jaromir.grac@parabel.cz

ochranné roušky

mailto:jitulem@seznam.cz
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Martina Perutková, tel.: 800 130 303, 

martina.perutkova@avrar.cz

plošná deratizace, dezinfekce

Ing. Marek Škrivánek, jednatel 

společnosti Prague Laundry s.r.o., te. 602 

789 240, info@praguelaundry.cz

Dezinfekční ozonizační kabinet

Alexandr Vávra, tel.: 00420 327 377 419, 

info@vava.eu

Nabídka dodávky zdravotnického materiálu

Jiří Randýsek, tel.: + 420 724 241 575, 

jrandysek@medsol.cz 

Nabídku na dodávku různých kontejnerových pracovišť či 

kontejnerů

Ing. Luděk Dvořák, tel.: 604 322 846, 

ludek.dvorak@safetech-pro.com

Dezinfekce - roztok na bázi alkoholu

Jana Koželská 603 533 288 nano desinfekce proti koronaviru

Lukáš Zhorný 731 544 217, lukas.zhorny@lindcare.eu Nabídka dezinfekčního gelu a jednorázových roušek

Radek Kilián info@barley.cz, 737633192 Nabídka roušek

Ing. Oldřich Horák 773 579 907 , 

oldrich_horak@cpplusworld.cz

Nabídka měření teploty pomocí termokamery

René Baroš <recoverytrading@email.cz>  773794023 Nabídka: Bavlněné roušky s kapsou na filtrační vložku, roušky 

jednorázové, FFP2, 

Ing. Vlastiml Koutník <vlastimil.koutnik@synot.cz> , 739 604 

058

bezkontaktní měření tělesné teploty pomocí sofistikovaného 

systému termokamer

mailto:info@barley.cz,%20737633192


Václav Janík vaclav@janik-motorsport.com, 608 331 

349

Nabídka kamionu k využití - IZS, štáb

Petr Duda  předseda 

představenstva ČATP 

petr.duda@linde.com                       Tel.: 

731 608 808          +420 272 100 143, 

+420 733 344 492, e-mail: catp@catp.cz

Nabídka technické podpory a odborné pomoci při zásobování 

veškerých zdravotnických zařízení v ČR,  zajištění dopravy 

medicinálních plynů,…

Ing. Jakub Suchánek

Jednatel

Tel: 602 442 420, 608 774 281, 

Samuel@spasa.online    

Jakub@spasa.online

Nabídka Zoono technologie, která dlouhodobě zabíjí viry.                   A) 

Z71 Microbe Shield - základní ochrana povrchů, účinné až 30 dní při 

jediné aplikaci.                                                                                   B) Zoono 

Body Hand sanitizer - 24 h ochrany na rukou, obličeji atp. 

Zdeněk Novák <znovak@mratin.info> 722 943330 100% bavlněné dvouvrstvé roušky s gumičkou za uši - cena je 39 

Jiří Podolský (info@heliczech.cz) 608400503 Podpora Olomouckého kraje vrtulníky - rozvoz humanitárního 

Petr Chvalina 604881888, (petr.chvalina@gmail.com) Nabídka na dodání 100.000 ks roušek. Cena za kus je 20,50 Kč bez 

Pavlína Toupaliková tel.: +420 777581822, 516116566, 

pavla@kunovsky.cz

Nabídka velkoprostorové stany, transparentní či plné zástěny, 

mobilní stěny.

Mgr. David Bendel objednavky@mediset.cz   (mobil: 777 

126 381)

nabídka na bezkontaktní infračervený čelní teploměr YUWELL 

YT-1

Daniel Král kral@safe-home.eu, 774 739 309 nabízí součinnost a pomoc při nákupu a realizaci termografických 

kamer za účelem monitorování teploty osob.

Antonín Londa londa@agenal.cz, tel:722 271 261 Nabídka respirátorů KN95 (FFP2) vč. certifikace, která je 

ekvivalentní s normou EN 149-2001

Jolana Jelínková jolana.jelinkova@jci.com, 606 784 365 Nabídka technologie založena na bezkontaktním měření teploty 

duální termo-kamerou.

Jiří Švaříček 736 644 693 (info@ochranny-stit.cz) Nabídka dodání ochranných obličejových štítů vyrobených na 3D 

tiskárně

 <info@zdravatrava.cz> , 603 182 878 Nabídka antibakteriálních, dezinfekčních prostředků.
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Spirko Karel (spirko.k@eurexmedica.cz) 724 173 846 Nabídka rychlých imunochromatografických testů na protilátky 

IgG a IgM proti SARS-CoV-2 (viz onemocnění COVID-19)

Respirátory KN 95/FFP2, chirurgické roušky - 3PLY

Bezkontaktní infračervený čelní teploměr

Technické plyny, přeprava nebezpečných nákladů ADR

Separační kóje pro pacienty

Dopravní a skladové kapacity

Anna Beldíková 774 400 537, (anna@starkdistribution.cz) V České republice skladem 80 tis. Kusů. Cena za kus je 140 Kč 

bez DPH.

František Moravčík fmoravcik@satos.cz, 582305841 Nabídka na dodávku roušek a respirátorů-Výrobce čína, doprava 

letecky

Martin Bartoš info@i-monterky.cz nebo telefon +420 

604 430 528

Nabídka nanoroušek

mailto:fmoravcik@satos.cz,%20582305841
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Bc. Vladan Minarik info@florservice.cz, 608407331 nabídka na respirační roušku FFP2 a ochranou 95% - Skladem 

celkem 20000ks, ihned k dodání.

Jana Kružová Jana.Kruzova@mikrohracky.cz, 

777600403

Nabídka respirátorů, dovoz z Číny

420 542 211 802 Nabídka bezoplachové dezinfekce FLORSAN RAPIDO 750ml 

Jaroslav Bečák Jarek.has@seznam.cz, 777 653 440 Nabídka dezinfekce všech vozidel ultrazvukem

Miroslav Ševčík info@verditos.cz, 777 507 607 Nabídka na respirátor FFP2, norma EN 149

Lukáš Hrachovec l.hrachovec@thermosanace.eu,                

724 321 183

Ošetření plochy antibakteriální NANO technologií

Šárka Dědičová 604 274 717, dedicova@eurex.cz, 

sarka.dedicova@seznam.cz

Ochranné pomůcky: Dezinfikační nástroj pro nulový kontakt, 

Respirátory FFP2 (s výměnitelným filtrem), ochraná kombinéza, 

ochranný obličejový štít,  Respirační rouška FFP2 (KN95), 

Jednorázová hygienická rouška FFP1 (KN80), Jednorázové 

vinylové rukavice,

Alena Grmelová mail.: a.grmelova@gala.cz, mob.: +420 

739 648 045

Nabídka bavlněných, dvouvrstvých šitých roušek.

Ondřej Svoboda tel: 739179249 Respirátory FFP2/KN95

mailto:info@florservice.cz,%20608407331
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Petr Urbánek info@usb21.cz,   608 222 626 Nabídka: Jednorázové roušky, respirátoKN 95, Ochranný štít, 

Ochranné jednorázové rukavice, Dezinfekce Siruini 30ml. 

Dezinfekce Gotdya 80ml., 300ml., Bezdotykový teploměr

Aneta Vyoralová vyoralova@sypera.cz, 737 339 272

tel: 483 312 535, mobil: 739 338 892

Nabídka dezinfekčních přípravků.

Tomáš Čech cech@4leaders.cz, 775 984 276 Nabídka jednorázových roušek v souladu se směrnicí 93/42/EH

Richard Kováč (richard.kovac@vistex.cz), 608 176 188 Nabídka jednorázových tří vrstvých roušek

Adam Peter Wolfsberg wolfsberg@wildgame.cz, 778 541 601 Nabídka respirátorů KN95 (FFP2). 

Vendula Pěrušková Peruskova@seznam.cz, 724942226 Nabídka jedno a dvou vrstvých bavlněných šitých roušek

Jaroslav Vašíček czechtour09@seznam.cz, 731 050 451 Dezinfekční nafukovací stan - fotky budou dodány

608 55 55 36, (info@generaltrading.cz), Nabídka roušek a respirátorů - skladem

Richard Daescu-Chirea (chirearichard@gmail.com), 704 366 444 Nabídka jednorázových ústenek a respirátorů FFP2

Michal Gregovský (gregovsky@supportgroup.cz), 776 857 Nabídka jednorázových třívrstvých roušek / Respirátry KN95, 

<nicolettahamplova@gmail.com> Nabídka na testy koronavirus

Merry  Chan 86-0755-33656727, Merry Nabídka z Číny- roušky, masky, teploměry, ochranné obleky…

Martina Rozsypalová m.rozsypalova@bricks4kidz.com-605 Nabídka pomoci pro rodiny v Olomouci-práce s dětmi, kroužky, 
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Dr. Petr Balej <vit.lokoc@dssoft.cz>, Nabídka-zlepšení koordinace v rámci systému vyšetření COVID19

Adam Sieratowski 731 505 625, (prodej@edeleco.cz) Nabídka plošnou dezinfekci

Ing. Bohumil Dostalík 777603063, [BDostalik@seznam.cz] Nabídka dobrovolnictví k testování 

Nikola Hamplová nicolettahamplova@gmail.com,                  

tel:735 059 400

Nabídka: Respirátory N95 (FFP2), respirátor KN95, ochranné brýle, ústenka, 

obličejový štít, krycí plášť,izolační kombinéza, ventilátor přenosný (mobilní), 

nadal covid ig test

Jaroslav Beneš telefon 777690917 Náabídka respirátorů FFP2 

Jiří Filip (filip@epictrade.cz) 777 358 777 Respirátor FFP2 vyrobený přímo pro naší společnost Epic Trade s.r.o. 

jako pro distributora pro ČR. Výhody našeho Respirátoru: 

- Krabička v Českém jazyce

- Jednotlivě balený Respirátor včetně popisu v Českém jazyce + čárový 

kód.

(czechimporter@gmail.com) Respirátory KN95 (FFP), chirurgické roušky

rodmichael16@gmail.com Nabídka: roušky, respirátory KN95, ochranné obleky, 

jednorázové rukavice, thermo teploměr.

KUDLOVÁ LUCIE tel.: 770/100 439

e-mail:  op7@prospanek.eu

nabídka roušek

mailto:nicolettahamplova@gmail.com,
mailto:nicolettahamplova@gmail.com,
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Jakub Urbánek - jednatel T +420 773 981 413      

info@legamaty.cz

Dezinfekce 3l /5l - Dezinfekce na ruce a povrchy                 

Respirátory KN95(FFP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jednorázové roušky

Libor Jordán

managing director

GSM: +420 737 289 240

e-mail: libor.jordan@dekor.cz

Ochranný obličejový štít vyráběný v ČR

Bc. Roman SPÁČIL Tel.: +420 775 772 292

Email: roman@czcn.eu 

Respirátory FFP2

Stanislav Frondl mob.: +420 724 606 000,  

sfrondl@molpir.cz

Elektrické rozprašovače/zamlžovače dezinfekce, ucelený program 

dezinfekce (stojany, zamlžovače, ozonizéry, osobní ochranné 

pomůcky atd.), universální dávkovač dezinfekce pro MHD

Petr Látal petr.latal@pramenol.cz,                    Tel. 

+420 736 628 028

Nabídka ochranného zdravotnického materiálu (respirátory, 

masky, rychlotesty)

E-mail: stity@uhk.cz

Web: www.stity.uhk.cz

Tel.: +420 702 895 510

Ochranný obličejový štít vyráběný v ČR

Jakub Vajner Mobil: (+420) 605 543 213

E-mail: vajner@advertes.cz

Ochranný zdravotnický materiál (respirátory, roušky a obleky)

David MATOUŠEK 724529603, 

david.matousek@atalianworld.com

Sanitace prostor 

    -manuální sanitací za použití účinné chemie

    -dezinfekci prostor a vybavení prostřednictvím generátoru 

ozonu

    -dezinfekční činností pomocí aplikace elektrostatického 

aerosolu
Miroslav Ševčík 777 507 607 E: info@betterservice.cz Nabídka na respirátory FFP2, norma EN 149

Nico Němec Nabídka na respirátory a roušky a dezinfekce

info@zbozizkonkurzu.cz, 840 222 840 Nabídka: Opakovaně použitelná rouška s obsahem aktivního 

Petra Kavková petra.kavkova@copygeneral.cz Nabídka bavlněnýchroušek

mailto:info@zbozizkonkurzu.cz,%20840%20222%20840
mailto:petra.kavkova@copygeneral.cz


Jan Rezek envil@envil.cz Nabídka roušek

Radek Hofer 774512095,  <obchod@ctyrkolky-atv.cz> Nabídka: respirátor třídy FFP2 ( pět filtračních vrstev) za cenu 

90,- Kč bez DPH , dětský respirátor třídy FFP2 ( pět filtračních 

vrstev) za cenu 80,- Kč bez DPH 

Mojžíšková 731 156 011, (mojziskovam@koutny.cz) Nabídka: rouška Bavlněná dvojitá za 45,-Kč bez DPH, Bavlněnou 

dvojitá s kapsou a 10-ti ks nanofiltrů – 165,-Kč bez DPH, 

Náhradní nanofiltry – 5 ks za 65,-Kč bez DPH

Ing. Diana Bodnárová 

  

<mad4@madsr.sk> 0907 187 777 PRIKRÝVKA HLAVY  4€/ks, OCHRANNÉ MASKY 2 vrstvové  

2€/ks, OCHRANNÉ NÁVLEKY NA NOHY 6€/pár, OCHRANNÉ 

OBLEKY /v 3 prevedeniach 175 / 185 /195 cm/    12,99/ks

Ladislav Tuna <tuna@tunasro.eu> Nabídk na loketní otevírače dveří - Ideální jsou na WC a v 

nemocnicích na kliky do pokojů pacientu, do domovů důchodců 

apod.
Bc. Monika Pazderová monika.pazderova@szu.cz, 776 292 392 samolepky (9x9 cm) na mytí rukou k nalepení nad umyvadla i ve 

větším množství.

Pavel Gredner pgredner@seznam.cz, 

gea.eu@hotmail.com , 603 790 175

ochranné obleky, rukavice, čepice, ochranné pláště, obleky pro 

lékaře i sestry , plícní ventilátory

info@sijemeolomouc.

Milada Vlášková

Urxova 17

779 00 Olomouc

tel. 776 050 963 Nabídka dobrovolnictví k testování 

David Poláček 604 135 747, polacek@quatroprint.cz Zvýhodněná nabídka tisku - tisk vizitek, letáčků, plakátů a 

kalendářů až po časopisy, publikace a knihy s šitou vazbou V1-V8.

Josef Beneš Renata 

Fridrichovská 

602460353,                renata@titanltd.cz respirátory FFP2 - 5 vrstev

Josef Rot 723 755 723,                                    

rot@dss-cz.com

respirátory KN95, cena 155,- / ks

mailto:envil@envil.cz
mailto:monika.pazderova@szu.cz,%20776%20292%20392
mailto:info@sijemeolomouc.


Jan Michalík T: +420 606 508 881

E: michalik@mobiola.eu

 jednorázové ochranné třívrstvé roušky z netkané textilie - Min. 

odběr je 1000 kusů a cena za kus je 19 Kč bez DPH (balení po 

20ks).  Při odběru nad 10.000ks cena 16 Kč bez DPH.                                

respirátory KN95 / FFP2 - Minimální odběr je 500 kusů, cena za 

kus je 110,- bez DPH. Při odběru nad 5.000ks cena individuální.

Prevence dezinfekcí proti COVID-19. Dezinfekce prostor-

manuální sanitace, čištění ozónem

nabídka poslána od MUDr. 

Běhounka

Nabídka na plicní ventilátory, 

Ing. Libor Trubelík e-mail: kozoroh@cbox.cz , tel.: +420 602 

506 520

Nabídka: virucidní dezinfekční prostředek DEZINFECTOL od 

výrobce z EU

<radekgabriel7@gmail.com> dovoz roušek FFP2  z Číny

Červinka Michal Ideal Planet s.r.o. <info@idealplanet.cz> 

777 088 286

jednorázové roušky, respirátory třídy FFP2 a desinfekci Anti-

COVID. 

Petr Knapek 778 029 797, nasihasici@nasihasici.cz ochranné pomůcky:                                                                                                                          

-Latexové rukavice..baleno po 100ks/krabice - 279 Kč + 21% DPH                                

-Rouška ústní - 17 Kč + 21% DPH                                                                                              

- Ffp2 respirátor  (KN95)    -   87 Kč + 21% DPH

Filip Jirka e-mail: filip@epictrade.cz, mobil: +420 

777 358 777

aktuální výprodej ROUŠEK | ÚSTENEK, FFP2

D. Strašil 603 931 674, <info@plynove-lahve.cz> Propan-butan Rozvoz do domu nabídka

Petr Hadaščok Mobil: +420777777197,                 Email: 

petr.hadascok@hadrkyblik.cz

Desinfekce a dekontaminace prostor ručním termo aerosolovým 

generátorem SN 50, který vyvíjí dekontaminační mlhu

Ing. Zemánek Jan, ředitel mobile: +420 603 842 493,              mail: 

info@lipta-tdp.cz, 

Textilní bavlněné dvouvrstvé roušky – klasické nebo s vnitřní 

kapsou pro vložení filtru. Zavazování na tkaničku, dají se prát s 

následným vyžehlením a jsou dlouhodobě použitelné.



Michal Hynšt 775 897 283

opp@wildgame.cz

Roušky a respirátory s nižší cenou a pravidelnými dodávkami, 

zboží skladem, aktuální nabídku českých certifikovaných 

ochranných ústenek a respirátorů FFP2

Renata Kubešová ochranné štíty - několik kusů možno darovat (tisknuto na 3D 

tiskárně)

Jiří Minář Email: dobrauklizecka@email.cz,        Bc. 

Jiří Minář 775 347 936

Tomáš Zatloukal 602 551 834

Lucie Lipovská 774 500 586

Kompletní dezinfekce prostor za použití ozonových generátorů

Klaudia Kalánová Tel.: 702 071 765

E-mail: info@naramky24.cz 

http://naramky24.cz/tricka/maszkok/ochra

nna-omyvatelna-rouska

Ochranná omyvatelná rouška 

Patrik Mádl 720 653 668 | patrik.madl@intelsol.cz Ochranné pomůcky (vytištěna nabídka):                                                                                                                                                          

-Rouška jednorázová ústní - od 13 Kč + DPH                                                                                              

-FFP2 respirátor  (KN95) cena od 70 Kč + DPH                                      

-Dezinfekční gel 100ml - od 50 Kč + DPH                                                     

-Alkoholová dezinfekce 1l - 115 Kč + DPH                                                  

-Ochranný štít od 73 Kč + DPH, Ochranné brýle od 59 Kč + DPH                  

-Bezkontaktní teploměr od 1490 Kč + DPH                                             

-Nitrilové rukavice, baleno po 100ks - od 2,50 Kč/ks + DPH

Milan Koblas 736 517 875, koblas@syscae.cz Obličejový štít

Aurová Kateřina Tel: 602 328 568                                     E-

mail: katerina.aurova@tpci.cz  

Akumulátorové komunální vozidlo, plošinové vozíky 



Romana Pelikánová 608 940 015, pelikanova@hedvabrokat.cz  antibakteriální rouška      83 Kč

   bavlněná rouška             54 Kč

   designová                   83 - 100 Kč

   ochranný plášť              625 Kč

   ochranný čepec              92 Kč

Jiří Šintál  <jiri.sintal@wittytrade.com> Nabídka ochranných pomůcek (roušek a respirátorů kat. FFP2)

840222840, (info@zbozizkonkurzu.cz) Nabídka na opakovatelně použitou roušku s aktivním stříbrem

Ing. Tomáš Kučera <info@maxkorea.sk> Nabídka na Ochranné roušky KN 95 a  medicínske rúško, chráni 3 

vrstvový filtrový systém komfortné, odolné proti zafŕkaniu, priedušné, KUDLOVÁ LUCIE e-mail:  op7@prospanek.eu, tel.: 770/100 Nabídka roušek + novinka s nanofiltrem na úrovni FFP3 

840222840 (info@aaahome.cz) Antibakteriální dezinfekční mýdlo Visile 8 litrů+2 litry zdarma

Jiřina Neužilová e-mail: koneko@laboratore.cz, 603 357 

809

, 603 357 809

Nabídka sterilitace masek a respirátorů, za pomoci horkého 

vzduchu 65°C - 70 °C minimalní čas sterilizace 30 min.

Mgr. Jindřich Hovorka

jednatel

Mobil: 603 276 256, info@profipradlo.cz Dvouvrstvé chirurgické ústenky, výrobek ze 100% bavlny, který 

lze po vyvaření a vyžehlení opakovaně používat.

Stulík Jiří 608699422

stulik@mediatrade.cz

respirátory FFP2 a FFP3

Tomáš Reichelt tomas.reichelt@robotprotect.cz,       Tel.: 

+420 733 770 296

Kombinéza Tyvek s kapucí - prodyšná  od 196,60 Kč bez DPH / ks                             

Kombinéza Tyvek s kapucí - neprodyšná od 342 Kč bez DPH / ks                                

Pratelná rouška Tyvek  22,50 kč bez DPH / ks                       

Nabídka průmyslového čištění obleků, 45 Kč bez DPH za oblek

Jaroslav Kalina

Jednatel

602478555, slavek028@seznam.cz Nabídka dodávky respirátorů typu FFP2/KN95 

David Poláček 604 135 747, polacek@quatroprint.cz tisk zdarma pro dobrovolnické aktivity a aktivity v rámci 

koronaviru

Petr Palme Mobil: +420 604 337 631

Email: palme@bio-circle.cz

Bio-Circle dezinfekční brána pro dekontaminaci lidí, vstupujících 

do výrobního závodu.

mailto:tomas.reichelt@robotprotect.cz,%20%20%20%20%20%20%20Tel.:%20+420%20733%20770%20296
mailto:tomas.reichelt@robotprotect.cz,%20%20%20%20%20%20%20Tel.:%20+420%20733%20770%20296


Vladan Kudláček - jednatel 

firmy

tel: 734 499 082, obchod@itradegroup.cz nabídka FFP2 respirátorů skladem za férové ceny od české firmy 

Ing. Robert Sliž Ph.D. <robert.sliz@chinapartner.eu> T: +420-

228-880-268     M: +420-608-630-834 

Nabidka jednorazovych ochrannych rousek

Radek Drbal tel.:724 100 489 

<naradichrudim@seznam.cz> 

Nabídka -jednorázové ochranné obleky s přelepenými švy viz. 

příloha - cena 590 Kč bez DPH,-jednorázové ochranné obleky viz. 

příloha - cena 249 Kč bez DPH, respirátory FFP2, ochranné brýle
 Vojtěch Mikoláš mikolas@aukcevm.cz, 778039760 Nabídka: respirátory FF2

T: +420 558 711 908 E: 

info@koeximpo.cz

Nabídka dezinfekce

Ing. Aleš Závorka Tel.: 602 336 666

e-mail: almeda@almeda-prague.cz

Ochranné pomůcky - snížení cen (vytištěna nabídka):              

roušky, respirátory KN95, bezkontaktní teploměry, ochranný 

oděv, ochranné brýle, kukla, dezinfekce, testovací sady - aktuální 

nabídka),  testovacích sady na Covid-19 v samostatné příloze, 

Mgr.Gabriela Urbánková

jednatel 

608 070 041

gabriela.urbankova@.cz

600ks respirátor FFP2 k okamžitému odběru, skladem v 

Olomouci

Martin Sečkař martin@promorain.cz, 775 560 571 ochranné PE pláště s dlouhými rukávy a stahovací kapucí

Adam Štěrba adamsterba@outlook.com Nabídka zprostředkování nákupu ochranných pomůcek přímo v 

Číně, kde p. Štěrba nyní pobývá. Na základě poptávky zhotoví  

přesnou kalkulaci včetně CLO, dopravy a upřesní čas doručení.

Marek ŠPILLER 602 774 134

E-mail: spiller@solosirkarna.cz

nabídka respirátorů KN95 skladem ihned dodání (Jeneč u Prahy)

Ing. Pavel Minář Email: anorac@anorac.cz, 602 734 325 k okamžitému odběru respiratory KN 95 (FFP2) 

Robert   Hampl 702 222 760

e-mail: r.hampl@titanltd.cz

Respirátor FFP2 PREMIUM 5 vrstev    48 Kč až 57 Kč                                        

Zdravotnická obličejová maska   9,90 Kč až 12,10 Kč

Petr Himl 733 538 658

E-mail: himl@medicton.com

bezkontaktní lékařský teploměr

Ing. Josef Novak 731505579, JNovak@alliancels.cz Mobilní prádelna pro krizové situace v ČR

mailto:mikolas@aukcevm.cz,%20778039760


Radek Pytlík e-mail: obchod@zdravatrava.cz

Tel: 603182878

*PHARMA GEL Ag (balen po 5 litrech, cena za kanystr 5 litrů je 

2 200 Kč., cena za litr produktu 440 Kč., cena za 100 ml je 44 Kč).    

*PHARMA EKOLOGY AG KONCENTRÁT (Cena za kanystr 5 

litrů  3 000 Kč., cena za 100 ml přípravku 60 Kč. Z koncentrátu je 

možno  namíchat nejméně 50 litrů dezinfekčního a 

antibakteriálního prostředku).                                                                                  

*ROUŠKY Cena: 28 Kč / Ks

Vladan Minařík Tel.608407331

Minarik.kvetiny@seznam.cz

Rouška textilní černá 79 Kč/ ks                                                      

Filtr do textilní roušky 7 Kč/ks                                              

Respirátory FFP2  54 Kč a 59 Kč

Rastislav Kukla 00421 948 477 323  |   

rastislav.kukla@kroslak.sk

Textilní bavlněné dvouvrstvé roušky (pro dospělé / pro děti)

Veronika Šírlová 777 349 236, 777 846 444, 

firma@vadiumlov.cz

nabídka mobilních polohovacích lůžek

Radek Tatýrek 608133500, [info@helicar-wash.cz] Nabídka dezinfekce generátorem ozonu a prodej těchto 

Mgr. Stanislav Hojgr

vz Alena Mullerová  +420 

797996264

mobil:       +420 777 123 227

e-mail:    hojgr.s@gmail.com

e-mail: info@edeleco.cz

Nabídka ochranných pomůcek a nanotechnologií v souvislosti s 

COVID-19 - respirátory dezuinfekce, antigenní testy

pan Hlaváček hlavacek@via-rek.cz 1l balení s i bez rozprašovače - cena 99 Kč/l bez DPH, 3l, 5l 

kanystr - cena 70 Kč/l bez DPH,10l kanystr  - cena 60 Kč/l bez 

DPH

mailto:hlavacek@via-rek.cz


Email: info@generaltrading.cz Tel.: +420 Respirátory a roušky Respirátory třidy FFP2 (odpovídající normě 

Miroslav Švejda  Tel.: +420 376 359 211 |  fax: +420 376 Nabídka na ochranné brýle a štíty

Bc. Sabina Šedová Tel.: +420 572 411 676 nebo                    

+420 737 289 254, e-mail: 

dekor@dekor.cz

Nabídka na obličejové štíty české výroby ve 3 velikostech

Luboš Janků Tel.: +420 511 188 963, email: 

lubos.janku@acomponents.cz

Nabídka na ochranné štíty obličeje s nastavitelným plastovým 

pásem

Michal Chrástecký, jednatel bonus.pactum.asistent@gmail.com nebo 

bonuspactum@seznam.cz

Nabídka roušek FFP2, balení 10 ks v krabičce, 400 ks v kartonu 

(40 krabiček)

Michal Gregovský sales@supportgroup.cz nebo 

gregovsky@supportgroup.cz

Nabídka respirátorů FFP2

Ing. Arch. Patrik Jakeš email: p.jakes@jakestechnology.cz, 

mobil: +420 608 137 294

Nabídka respirátorů FFP2 bez ventilu a s ventilem a 3D tištěné 

ochranné štíty (jako dar)

Michal Hynšt opp@wildgame.cz Nabídka: Respirátory FFP2 a ochranné roušky

PhDr. Ján Skovajsa <marian@neodual.cz> +420602312828 Nabídka-Prémiové respirátory Breathable KN95 Pro

Bc. Vladan Minařík Tel.608407331, Nabídka na respirátory FFP2 

Radek Tatýrek 608133500, [info@helicar-wash.cz] Opakovaná Nabídka dezinfekce generátorem ozonu a prodej 

těchto generátorů. Dezinfekce prostor-škol, vozidel IZS
Ing. Tomáš Čech email: cech@4leaders.cz; mobil: +420 

775 984 276

Opakovaná nabídka jednorázových ochranných rouškách a 

respirátorech 

Tomáš Klusák P: +420 519 780 457 M: +420 607 068 Nabídka masek FFP2

Adam Frank 420737784177, <frank@mediatrade.cz> Opakovaná: masky/respirátory FFP3

Vladan Kudláček - jednatel info@respiratory-pro-cechy.cz, tel.: 734 Roušky, respirátory

<Pavel.Krupil@hanes.com> Třívrstvé roušky

Ing. Vlastimil Koutník vlastimil.koutnik@synot.cz, mob.: +420 Opakovaná nabídka měření teploty termo kamerou

Zdeněk Doležel Mobil + 420 734 43 23 66 | Nabídka na bezkontaktní stojan pro dezinfekci

Carrie Zheng Email: sales@sogoodgroups.com, Nabídka na roušky, respirátory

Ing. Aleš Závorka Tel.: +420 257 222 278, e-mail: 

almeda@almeda-prague.cz

Nabídka na FFP3 respirátory

mailto:bonus.pactum.asistent@gmail.com
mailto:bonus.pactum.asistent@gmail.com
mailto:sales@supportgroup.cz
mailto:sales@supportgroup.cz
mailto:opp@wildgame.cz
mailto:info@respiratory-pro-cechy.cz,%20tel.:%20734%20499%20082
mailto:vlastimil.koutnik@synot.cz,%20mob.:%20+420%20739%20604%20058


Ing. Pavla Vlčková tel.: +420 734 204 614, Nabídka ochranných přepážek z plexiskla. Plexisklo má rozměr 

Nabídka na zdravotní obličejové masky

Milan Oračko <lorekaczech@seznam.cz> , 775 084 247 Nabídka na plošné dezinfekce škol, větších prostor

Mgr. Adam Peter Wolfsberg wolfsberg@wildgame.cz, +420 778 541 Opakovaná nabídka:Respirátor FFP2/KN95  49,00 Kč bez DPH, 

Mgr. Michal Radík;

Michaela Kubernátová

GSM: +420 602 120 188

, <michal@stepanekauto.com> ; 

GSM: +420 724 742 742

Nabídka na roušky a ochranné pomůcky, ochranné obličejové 

masky „Ardilla“ 

Bronislav Otrusina. Nabídka na roušky a respirátory

Mgr. Jana ZLÁMALOVÁ mob.: 608 554 222, zlamalova@hkp.cz Nabídka: roušky, respirátory a dezinfekční prostředky

mailto:wolfsberg@wildgame.cz,%20+420%20778%20541%20601


Marek Toman oop@devetmesicu.com, +420 603 304 

373

Skladem držíme pohodlné nitrilové rukavice se zvrásněným povrchem 

pro dobrý úchop nástrojů a latexové s prodlouženou manžetou.Nově v 

našem e-shopu prodáváme hadičky pro laboratorní a klinickou praxi. 

Skladem je i ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní 

paropropustnou vrstvou, přelepenými švy, samolepící klopou třídy III. 

typ 4, 5, 6 s 50% slevou ze 499 Kč  –50 % na 205,80 Kč bez DPH, s 

DPH 249 Kč. Nabídka na zlevněný dezinfekční gel v pětilitrovém 

barelu a dále pak voděodolné jednorázové paropropustné návštěvnické 

plaště. Aktuálně jsme naskladnili také nitrilové rukavice. Náš E-shop i 

nadále neustále rozšiřujeme o komplexní sortiment ochranných 

pomůcek.                         Naskladňujeme ty nejúčinnější krémy a gely 

od společnosti Dermacol za příjemnou cenu. A i v letošním roce pro 

Vás máme nabídku ochranných pomůcek, kterou neustále rozšiřujeme 

podle potřeb zákazníka a i letos pro Vás máme dopravu od 1.900,- 

zdarma. Skladem máme kvalitní overal Mutex do COVID prostředí od 

americké firmy Honeywell dnes s 30% slevou! 399 Kč   –30 % tj. 

230,60 Kč bez DPH, 279 Kč. Plášť návštěvnický bez kapuce andělíček 

modrý/bílý  20g/m² - klasik netkaná textilie 85 Kč   –31 %, tj. 48,80 

Kč bez DPH, 59 Kč. Nabídka na OOP - české jednorázové roušky od 

5,90 Kč bez DPH (množstevní sleva 20 %), respirátory FFP3 cena 

699,00 Kč s DPH (5 ks, sleva 60 %), český respirátor FFP2 cena 37,00 

Kč bez DPH, jednorázová dvouvrstvá rouška z netkané textilie sleva 

58 % cena 4 Kč bez DPH (5 Kč), Nanorouška SpurTex® PP Standard 

FFP2 /50ks (lze objednat pouze v originálním balení po 50 ks) 1 198 

Kč bez DPH, 1 450 Kč, na skladě máme vítěze testu vzorků nano-

roušek České televize, který prokázal, že rouška SpurTex má 

vlastnosti repirátoru FFP3, na skladě máme vítěze testu vzorků nano-

roušek České televize, který prokázal, že rouška SpurTex má 

vlastnosti repirátoru FFP3. Dále jsme naskladnili ochranné obleky 
Auředník Michal mob: +420 777 222 121; 

email:info@respirator-shop.cz

Cenová nabídka roušky, KN95/FFP2 respirátory 49,-

Radek Erben mob.:602 794 366 Nabídka na roušky, respirátory

mailto:oop@devetmesicu.com,%20+420%20603%20304%20373
mailto:oop@devetmesicu.com,%20+420%20603%20304%20373


Bohuslav Straka tel.: +420 777 02 02 74 Nabídka roušky, respirátory, dezinfekce

Vladan Kudláček obchod@itradegroup.cz, tel: 734 499 082 Oficiální nabídka ochranných pomůcek-velkoobchodní nabídka, 

Ing. Michal Štěrba tel.:+420 728 363 771, Nabídka ochranných roušek

Email: info@generaltrading.cz Tel.: +420 Respirátory a roušky Respirátory třidy FFP2 (odpovídající normě 

Martin Šebesta martin.sebesta@alori.cz | w: Bezzápachová dezinfekce na ruce a na úklid povrchů - Neobsahuje 

e-mail: info@hc-solutions.cz, tel.: +420 CERTIFIKOVANÉ RESPIRÁTORY třídy FFP2

obchod@itradegroup.cz, tel: 734 499 082 Nabídka na respirátory FFP2 - cena 52 Kč

e T +420 575 571 100  | F +420 575 571 Nabídka dezinfekce v petkách a nebo v petkách a rozprašovač

Michal Šeděnka 777568100, [michal@ekcos.eu] Nabídka roušek, respirátorů - rouška 52,-Kč,  respirátor 3.1 EUR

Bc. Sabina Šedová tel.:    +420 572 411 676; +420 737 289 ČESKÝ ŠTÍT ve 3 velikostech: - dospělý; - děti Junior (věk 7 – 13 

Ivana Skalicka 420 608 128 314 Nabídka respirátorů KN95 /FFP2 bez výdechového filtru

Aneta Jirousková 606 612 654; info@sspcompany.cz Nabídka OOPP - roušky, FFP2/FFP3 // dezinfekce ploch

dezinfekce@hfservis.cz;  603 437 255 Nabídka dezinfekce a antibakteriálni a antivirové ochrany na 

 +420 776 437 263 nebo na e-mailu: AUTOMATICKÝ SYSTÉM MĚŘENÍ LIDSKÉ TĚLESNÉ 

Ing. Adéla Zagainovová, MBA 604 427 361; Roušky s nanovlákennou membránou, testování COVID-19

Michal Gregovský gregovsky@supportgroup.cz; Nabídka Respirátorů KN95, FFP2 - 55Kč

Mgr. Michal Radík 420 602 120 188 Snížení cen - roušky, respirátory - nabídka FFP2, obličejová 

Jaroslav Kalina 602 478 555; slavek028@seznam.cz nabídka respirátorů typu ffp2 / kn95

Tel.: +420 608 55 55 36; Email: CENÍK - Produkty pro ochranu proti koronaviru COVID-19

PETRA VÁCLAVÍKOVÁ Tel.: +420 581 699 522; E-mail: Nabídka - ochranné štíty

Jakub Zrník tel.: +420 604 688 375 Roušky, FFP2, FFP3, dezinfekce

Radek Michalík elektro@sapro.cz; +420 731 461 126 Roušky, FFP2, dezinfekce, teploměry, štíty

Milan Koblas tel.: +420 736 517 875; Polomaska s filtrem (tř.FFP3), 3D tisk-80ks/den

znojil@formy-znojil.cz popř. tel. 775 360 Štít obličejový, cca 1500 ks / den 

mailto:obchod@itradegroup.cz,%20tel:%20734%20499%20082


Jaromír Soldát Mobil: 777 962 285 | E-mail: 

jaromir.soldat@isvs.cz

Roušky i respirátory máme k dnešnímu dni na skladě v Praze, 

dezinfekčních rámů, které účinně chrání zdraví zaměstnanců i 

návštěvníků úřadu již při vstupu do budovy. Prezentaci najdete na 

stránce https://pomahame.isvs.cz a podrobnosti v přílohách. 

Pořizovací cena jednoho rámu je 33 000 Kč, dezinfekce 3 900 Kč 

na 10 000 průchodů (tj. 0,39 Kč / 1 průchod). Certifikováno pro 

EU. 

Od minulého týdne jsou první dva rámy v provozu na jednom 

centrálním úřadě státní správy a další tři rámy v jedné 

bratislavské nemocnici.  Čekáme pouze na schválení zveřejnit tyto 

reference.

Prohlédněte si, prosím, video jak se rám využívá (24 vteřin)

https://www.youtube.com/watch?v=wUAPHI7AoUE  

tel.: +421 911 053 853

obchod@phptrade.sk

Ochranné pomôcky proti COVID-19 skladom. Nabídka na 

respirátor KN95 GB2626-2006, trojvrstvové rúška.

Soňa Vymerová mob :  +420 722 465 263  Nabídka ochranných pomůcek • 3 vrstvá ochranná rouška typu 2

Daniel Vacek Mobil : +420 608 218 278 Detekce zvýšené teploty osob-termovizní systém, kamery,

David Fojtek Tel. 00 420 721 932 881 Email. Roušky, maska KN95, rukavice

Bc. Sabina Šedová tel.:    +420 572 411 676;GSM: +420 737 ČESKÝ ŠTÍT - další ochranné prostředky/stojany dezinfekce…

tel./fax: +420 323 601 383; mobil:   +420 Nabídka (omezeného množství) ochranných pomůcek

Vojtěch Mikoláš info@aukcevm.cz; tel: 778 039 760 Nitrilových rukavic, FFP2 A ANTIGENNÍ TESTY - ZA AKČNÍ 

CENY - DODÁNÍ IHNED -



Tomáš Zábranský M: +420 777 296 424;E-mail: Nabídka dodání respirační roušky FFP2 (KN95) od prověřeného 

Ing. Kateřina Sváčková e-mail:katka.svackova@seznam.cz 

phone: +420 739 370 190

katerina.svackova@icloud.com

Tvorba zásob OPP - strategická nabídka respirátorů FFP2 a 

FFP3 

Vladimir Jež Tel:+420 777 682 268; Dezanol-ekologická dezinfekce/povrchy i ruce (koncentrát)

Michal Hynšt tel.:+420 775 897 283; opp@wildgame.cz Respirátory FFP2 za 42,50 Kč bez DPH - CE & FDA certifikace

Pavel Gredner  pgredner@seznam.cz; mobil +420 603 Nabídka NITRILOVÉ rukavice pro MZCR: IHNED K ODBĚRU 

Veronika Kolegarová Mob.tel.: +420 777 976 819; E-mail: Ochranné latexové rukavice, skladem Pha/ 

604 504 987 Nabídka dezinfekce a antibakteriálni a antivirové ochrany na 

povrchy s atesty SZÚ

Tel.: +420 608 55 55 36; VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na ochranu 

Ing. Ježowicz Tadeáš Tel   +420 558 742 018; Mob. 602 577 Dekontaminační rám, dekontaminační tunel

Vojtěch Mikoláš info@aukcevm.cz Nabídka nitrilové rukavice

Václav Slovák, 

Ing. Jan Juračka

v.slovak@sigma.cz;731 543 349;

j.juracka@sigma.cz; 585 658 447

Nabídka polomasek a ochranných filtrů SIGMA-filtry FFP3 / pro 

polomasky, masky

Mgr. Michal Radík GSM: +420 602 120 188;: Ochranné pomůcky - výprodejní cena

Pavlína Müllerová mobil:   +420 603 573 007; e-mail: Ochranné a dezinfekční pomůcky - Poslední skladové zásoby

tel.: +420 608 192 869; e-mail: info@hc- Respirátory Naisian a dezinfekce

Michal Gregovský Phone: 00420776857447 Respirátorů KN95 / FFP2

Michelle Song soli_michelle@163.com Jednorázové roušky/masky,  KN95, FFP2, and N95

Milan Koblas 736 517 875; koblas@syscae.cz Polomasky s výměnným filtrem P3, odpovídající úrovni ochrany 



Robert Hampl, obchodní 

manažer

tel: +420 702 222 760; e-mail: 

hampl@coolagency.cz

Nabídka roušky a respirátory FFP2 - vlastní výroba respirátorů FFP2 a 

roušek (výroba v ČR), rozšířili jsme distribuci o Ochranné obleky Carine 

(německé výroby, evropské velikosti). Informace o prodeji Antigenních 

testů, jehož prodej jsme zahájili v závěru roku 2020.



Pavel Gredner mobil: 603 790 175,                            

email: pgredner@seznam.cz nebo 

gea.eu@hotmail.com

Nabídka respirátory FFP3, FFP2, roušky, ochranné brýle, 

nitrilové rukavice, teploměry

Mgr. Erika Michalcová 421 42 463 18 18,                                    

email: sekretariat@odema.sk

nabídka na certifikované ochranné rouš

Tel.: +420 608 55 55 36; VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na ochranu 

Jaroslav Kalina Tel: +420 602 478 555; Respirátory FFP2, nitrilové rukavice

Monika Mašková tel.:+420 731 968 346; Roušky. FFP3, dezinfekce

Radek Erben mob.:602 794 366 Nabídka na roušky, respirátory/rukavice

Tel.: +420 608 55 55 36; VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na ochranu 

info@sfmotors.cz Nabídka ochranných prostředků, roušky, FFP2

Ondřej Bárta - jednatel tel.:+420 737 60 00 65; email: Ochranné pomůcky-pláště, obleky, roušky, zástěry, pokrývka 

Auředník Michal 777 222 121; info@respirator-shop.cz HeiQ ViroBlock FFP2 - exkluzivně pro Čr / Bolisi FFP2 27,-



Jan Radil 774 941 231; jan@ilico.io; +420 732 710 

110

ILICO - aktualizovaná nabídka zdravotnického materiálu, AG 

testy,...

Zdravotnický materiál pro úřady, města, obce, školská zařízení za 

nižší ceny

Monika Havlová                             

Ing. Ivo Havel, předseda 

představenstva

tel.: +420 602 574 280, +420 582 305 602;                                     

602 566 568, +420 582 305 600,                     

+420 582 305 603,                                                 

e-mail: central@hdas.cz

nt2@h8d.eu 

Nabídka jednorázových roušek EN ISO 14683 TYP 1, s garancí BFE 

vhodné pro státní zaměstnance, střední zdravotnický personál (není pro 

operační personál)

Tel.: +420 608 55 55 36; 

Email: info@generaltrading.cz

VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na ochranu 

proti koronaviru, ROUŠKY, RESPIRÁTORY, INFRAČERVENÉ 

BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚRY

ANTIBAKTERIÁLNÍ JEDNORÁZOVÉ UBROUSKY 

TEXTILNÍ ROUŠKY

Michal Hynšt hynst@wildgame.cz,  +420 775 897 283  

opp@wildgame.cz

Roušky, respirátory, brýle

MUDr. Erik Urbánek Tel.:    +420 548 423 653; Mob: +420 Nabídka certifikovaných ochranných štítů



Jiřina Molinková tel. 603 429 908; e-mail: 

drekoma@centrum.cz 

nabídka dezinfekčních jednotek, sprch, NOVĚ - dezinfekce 

COVID19 ANTI-BACTE, 

Respirátor KN95 FFp2; Respirátor FFp3 s výdechovým ventilem; 

Respirátor FFp3 bez výdechového ventilu;  Roušky jednorázové 

třívrstvé (no medical);

Roušky jednorázové čtyřvrstvé (medical);

Kryty obličeje (plexi);

Ochranné obleky jednorázové pro personál (kombinéza);

Ochranné obleky jednorázové pro návštěvy (pláště);

Ochranné rukavice jednorázové bezprašné Nitrilové

 tel.: +420 608 192 869; e-mail: info@hc-

solutions.cz

ochranné prostředky, respirátory, roušky, štíty, AG testy



Ondřej Bárta - jednatel tel.:+420 737 600 065; email: 

info@devetmesicu.com

WWW.ADMSAFETY.CZ

Nabídka OPP, rukavice, obleky, testy Covid, FFP2, roušky, pláště, 

kyslíkové masky s koncentračním sáčkem. Injekční stříkačky, 

kyslíkové kanyly. Antigenní testy



Michal Hynšt opp@wildgame.cz,  +420 775 897 283  Roušky, respirátory, brýle, nové ceny, opakovaná nabídka/ 

distribuce českých certifikovaných roušek, AG testy

Bc. Richard Kováč tel.:  588 000 518, mobil: 777 033 293, 

richard.kovac@vistex.cz

Jednorázové zdravotnické roušky - Vistex medical

Ing. Jiří Seidl obchod@lakovnalemfeld.eu, mobil: 721 respirátory FFP3 a FFP2

Ing. Jan Hrbáč -projektový a 

obchodní manažer

602 38 48 08, hrbac@tensio.cz; 

www.tensio.cz

Tlakový rozprašovač TR18L  a jiné

Ing. Petr Polma -produktový 

specialista

737 611 148, 702 180 093; 

polma@schafferova.cz; www.ozon20.cz; 

www.schafferova.cz

ozonový generátor OZON 20 Special Care s vysokým 

garantovaným výstupním výkonem 20 000 mg/hod. čistého ozonu

mailto:obchod@lakovnalemfeld.eu,%20mobil:%20721%20209%20888


Hynek Stejskal 773 092 000; info@merime-teplotu.cz bezkontaktního terminálového mření teploty 

Zdeněk Doležal 

obchodní manažer 

tel. +420 517 321 312 , 

Mobil + 420 734 43 23 66

dolezal@hestego.cz

Bezkontaktní dezinfekční stojan H-Check/opakovaná nabídka

JUDr. Filip Kohoutek Tel: +420 777 121 100; filip@evergo.cz Nabídka respirátorů FFP3



Barbora Ducháčková tel: 775 857 773; mail: 

duchackova@advertes.cz,  

rousky@sanitcare.cz

Nabídka na jednorázové roušky, nano rouška pratelná, respirátory FFP2, 

FFP3, KN95 a ochranné obleky

Martina Vávrová 

oddělení marketingu

  

marketing@hfservis.cz, 604 504 987;  

technické  dotazy: 603 437 255, 

technik@hfservis.cz; 

Nabídka dezinfekce a antibakteriálni a antivirové ochrany na 

povrchy s atesty SZÚ  s garantovanou ochranou na 120 dní GCA 

ANTIVIR, IMPAGUARD GCA D 401  - OPAKOVANÁ, 

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA



Štěpán Borovička 723 233 133, huaxia@email.cz Jednorázové roušky - nabídka, FFP2

EXPORT@MESAVERDE-

TRADE.COM; 

České roušky s platným certifikátem, v krabičce

00420 739 921 359

info@dezinfekcni-stojany.cz;

www.dezinfekcni-stojany.cz.

Plně automatické dezinfekční stojany pro Vaši obec přímo od 

výrobce

Michal Pavlíček tel:        +420 602 790 710

email:  obchod@senkyr.cz;

http://www.senkyr-motorsport.com;

osobní ochranné prostředky

Michal Sičák tel.: +420 724 616 679;

tel.: +420 608 003 282 ;

mail: michal.sicak@datura-sro.cz;

Nabídka praktických balíčků, roušek a respirátorů - skladem v 

ČR



Ing. Barbora Houdek 

Holoušová

barbora.houdek@vobmat.com

www.vobmat.cz

(mob. tel. +420 777 17 17 65) 

VOBMAT: Nabídka roušek

www.petona.cz

 petona@petona.cz

 tel. 775 689 518

Respirátory FFP2 a roušky - SKLADEM, dezinfekce (gely, mýdla, 

ubrousky), ochranné přepážky a stojany pro dezinfekci (platba po 

dodání)

-----

UV čističe vzduchu pro obce/školy

Pavel Miškařík     

krizový a bezpečnostní 

manažer 

tel.+420 739 366 420; 

p.miskarik@patriotsecurity.cz

Nabídka služeb a produktů



Mobil: +420 725 045 303

Email:  

centrala.crocodille@crocodille.com

www.crocodille.cz

Prodloužena speciální nabídka rozvozu naších balených jídel 

(bagety, sendviče, panini, wrapy, hotová jídla, polévky) za 

speciální ceny pro státní zaměstnance a zdravotníky.                   

Pomoc od CROCODILLE ČR:

- Doručení na pracoviště i na domácí adresu

- Snížili jsme min. počet položek na objednávku

- Doprava po celé ČR je pro Vás zcela zdarma

- Doručujeme skoro po celé ČR

- Akce pro Vás bude trvat min. do března 2021

- Objednávku realizuji a hradí zaměstnanci (může i zaměstnavatel)

- Platba hotově při převzetí nebo na FA

- Objednávejte jídlo minimálně 2 dny předem

tel:  +420 605 064 688 ;  

info@wparespirators.cz

Nanomasky, ffp2, ffp3

723 592 924 nebo na e-mailu: 

info@chironax-diz.cz.

Respirátory ffp2, ffp3, obleky, rukavice,návleky, antigenní testy



Ing. Simona Koutná  tel: 723816208   

obchod; 

Petr Koutný tel: 731586626 - jednatel

email: biloxionsro@seznam.cz

Vysoce účinná virucidní a bakteriocidní  šetrnou dezinfekci rukou 

a povrchů.

tel.:+420 603 559 510 - Zdeněk Krejčí

Info linka +420 606 147 142

e.mail: info@deziol.cz

Web: www.deziol.cz

Hygienická zařízení - pronájem Olomouc

Pavel Grender GSM: +420 603 790 175

E-MAIL: gredner@medicarmor.cz

www.medicarmor.cz

ochranné roušky IIR, BFE 95%, v tomto parametru ochrany 

srovnatelná s respirátorem FFP2

Michal Möhwald tel.:+420 734 599 344

m.mohwald@centrumtachografu.cz

www.centrumtachografu.cz

Respirátory FFP3 - vyrobené v EU - skladem;

Ochranné overaly

Zdravotní roušky (typ 2)

Návleky na obuv Tyvek

Lucie Nikšová e-mail: lniksova@controltech.cz 

https://www.controltech.cz/cz/novinky/40

6-dezinfekcni-stojan-novir

NoVir_bezdotykový dezinfekční stojan / i dezinfekce



Radim Malina Tel. 571 662 311;

Mob. 731 596 648;

radim.malina@guzu.cz

Gumárny Zubří, a.s. - celoobličejové ochranné masky typu CM-6, 

filtry P3 R a další.

Vojtěch Mikoláš, konzultant tel: +420 778 039 760 , 

vmikolas@jvlgroup.cz

plicní ventilátor - model 606, nabídka ochranných overalů, 

certifikace od certifikační autority, zároveň splňuje veškeré 

evropské normy, skladem v Praze, dodání je do 2. dne od 

objednání, Úhrada po dodání zboží na základě faktury se 

splatností 3 dnů, min. objednávka 50 ks od jedné velikosti, 

skladem velikosti: L a XL, dále máme v nabídce velikosti M,XXL, 

a 3XL, které průběžně naskladňujeme, rozměry uvedené 

výrobcem, odpovídají Evropskému standardu, nabízené zboží je 

od Evropského výrobce (Turecko), záruka za kvalitu nabízeného 

zboží, na obalu popis v ČJ. Dále máme skladem v nabídce ústenky, 

IIR roušky, respirátory FFP2,FFP3  a desinfekci. 

Gebauer 739504544 Nabídka pomoci-lůžka, stravování



Ing. Alexandra Plevačová, 

MBA

Tel.: 584 425 327-8

e-mail.: 

alexandra.plevacova@speleoterapie.cz

Návrh - zajištění péče o děti zdravotníků zaměstnanců KI

Ing.Staněk Alexandr tel.: 257920310; dowell@dowell.cz Nabídka nafukovacích stanů, ubytovací stany

Petr Hrbáček tel. +420 601 577 170, 602 219 442     

www.rehalectus.cz

petr.hrbacek@.cz

Nabídka nemocniční lůžek a spotřebního materiálu pro zamezení 

šíření infekce a nabídka hygienického programu společnosti 

Hygie, který je využitelný např. v polních nemocnicích či na 

infekčních odd. nemocnic

Ing. Eva

 Fuglíčková

730 546 812

info@flora-ol.cz;

 ID dat. schránky ictcikd

Nabídka prostor pro "polní nemocnici"

PhDr. Juraj Šedovič tel. 603 816 589                                      e-

mail: juraj.sedovic@sincomic.com, 

info@sincomic.com           

www.silvergloves.cz

Nabídka českého výrobku antibakteriálních rukavic s ochranou 

proti Covid-19



Luděk Volný Tel. +420 596 244 995,                                                        

Mobil: +420 602 530 998,                                           

E-mail: volny@karcherdav.cz,                             

E-mail: karcher@karcherdav.cz, 

www.karcherdav.cz

nabídka dekontaminačních zařízení a dezinfekcí s testy SZÚ 

se 100 % účinností



Petra Jandásková,                         

Hotel Manager 

Tel.:     +420 581 833 446, GSM: +420 

602 718 918, email:  

pjandaskova@lhhotels.cz,               

www.hotel-jana.cz, 

www.lhdvoraktabor.cz,                       

www.parkhotel-hluboka.cz, 

www.lhhotels.cz  

Nabídka hotelového objektu pro účely ubytování 

pacientů/karantény

Markéta Šimáková, Managing 

Partner

msimakova@dmc-cz.com                             

tel. +420 602 650 097                              

www.dmc-cz.com                              

www.twi-institute.eu

Nabídka pomoci zdravotnickému systému - metodika TWI (know-

how a systém)

mailto:msimakova@dmc-cz.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tel.%20+420%20602%20650%20097
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Josef Richter, spoluvlastník tel.: 608 631 657,                                               

e-mail:  josef.richter@me.com
nabídka zdravotnického zařízení jako případnou záložní variantu 

pro případné navýšení zdravotnických kapacit pro osoby s 

onemocněním Covid-19, kdy v budově jsou umístěny operační 

sály, k dispozici jsou lékaři a další zdravotnické vybavení

Bc. Juraj LAZÍK Mob: + 420 722 088 295,                              

Tel: + 420 531 014 111,                           

Fax: + 420 531 014 210,                                       

e-mail: juraj.lazik@beghelli.cz, 

www.beghelli.com 

SanificaAria 30 - germicidní sterilizační čistička vzduchu s 

bezpečnou UV-C lampou s využitím i v prostředí s přítomností 

lidí, čistí vzduch od virů a bakterií a při čistícím procesu se 

netvoří nebezpečný ozon, lze využít v širokém spektru budov a 

místností (kanceláře, domácnosti, restaurace, obchody, 

zdravotnická zařízení, školy, hotely), ideální pro místnosti o 

rozloze až 50 m2

Ing. Michal Surý, Sales 

Director

Mobil: +420 724 364 297,  

michal.sury@ellipse.cz

šité nano roušky, roušky se stříbrem či s nano filtrem, klasické 

bavlněné roušky, respirátory FFP2 (KN 95) i jednorázové 3-vrstvé 

roušky z netkané textilie za atraktivní ceny  

Zbyšek Hazmuka, obchodní 

manažer

obchodni@hakoplus.cz nabídka pomůcky ke kontrole osob při vstupu do budov: měřeni 

tělesné teploty, detekce roušky

mailto:obchodni@hakoplus.cz
mailto:obchodni@hakoplus.cz


Mgr. Aleš Kučera, produktový 

specialista

Tel: +420 533 433 550, Fax: +420 533 

433 551, GSM: +420 725 117 547, e-

mail: kucera@aptum.cz, www.aptum.cz

nabídka dezinfekčního přístroje ENJOY Sanity jako dezinfekce 

vzduchu a povrchů, na principu odpařování par peroxidu vodíku a 

iontů stříbra, tyto páry nezpůsobují korozi, proto není nutné z 

místnosti cokoliv neživého vynášet, během aplikace by se v místnosti 

neměly vyskytovat živé organismy. ENJOY Sanity ničí viry, bakterie, 

plísně a spory. Do přístroje se používá náplň Silverclean o objemu 1 

litr. Tato náplň vystačí na cca dvacet použití v místnosti 60 m3. U 

takto velké místnosti probíhá aplikace hodinu a půl. Přístroj se dá 

použít i u větších místností. Čím větší místnost, tím delší aplikace a 

větší spotřeba Silverclean. Doby aplikace jsou uvedeny v tabulkách v 

Popisu a Manuálu. Přístroj váží jen 7 kg a je jednoduše přenosný. 

Nabízíme i vozík, na který je možné přístroj přidělat a jednoduše 

převážet. Vozík aktuálně vychází na cca 19 000 Kč. 

Hana Hasalová, regionální 

manažer

mobil: +420  603 851 921, telefon: +420  

485 341 911, email: 

hasalova@severochema.cz, 

www.severochema.cz , www.pe-po.cz, 

www.cisteni-graffiti.cz, FB: 

ook.com/pepoCZ

nabídka dezinfekce, v případě zájmu lze dodat vzorky a při 

odběru lze udělat akci

Jan Radil radil@ilico.cz, +420 732 710 110 Aktuálně zajistíme roušky od 2 Kč, respirátory od 15 Kč a také 

teploměry, dezinfekce a další materiál, u kterého se dá předpokládat, že 

bude brzy zase nedostatkový.

Aktuálně zásobí například Prahu 7 a 8, Brno, Znojmo, Alzheimer centra, 

Armádu spásy a řadu dalších organizací.

alexandr.udovenko@variel.cz Laboratoř umístěnou v certifikovaném kontejneru ISO 1CC, navržena 

pro detekci COVID-19  dle doporučení WHO.

mailto:radil@ilico.cz,%20+420%20732%20710%20110


ing. Ota Šimíček

email: ota.simicek@tegamo.cz,                   

  mobil 720 948 667, 

https://www.tegamo.cz/

 

Termokamery

covid-cisteni@email.cz Moduly pro dezinfekci / dekontaminaci škodlivých nákaz, 

včetně COVID-19 v uzavřených prostorách

fibertech8@fibertech.kr Osobní ochranné prostředky (pláště, rukavice, štíty, ústenky)

Sabine Pumprlová

obchodní zástupce

tel: + 420 723 231 772, 

pumprlova@verbascum.cz 

nabídka zásobování ochrannými pomůckami od přímého dovozce 

zahraničních výrobků, také zboží přímo od českých

výrobců

Jiří Chlád Tel: +420 327 536 219;                            

mob. +420 606 610 225

 E-mail: jiri.chlad@variel.cz; 

http://www.variel.cz

dodání různých mobilních objektů (i technologicky vybavených 

kontejnerů)



Jan Stuchlík, International 

sales manager

Phone:  +420 731 828 368

 Email:  jan.stuchlik@workswell.cz

 Skype:  Jan_Stuchlik

www.workswell.eu 

systém pro screening infekčních chorob Workswell MEDICAS, 

který disponuje vysokou přesností měření teploty v reálném 

čase s kontinuální kalibrací pomocí černého tělesa. Kamerový 

systém je navržen jako plně automatický plug & play systém a 

stačí tak termokameru zapojit pouze k monitoru. Jedná se o 

jediné zařízení v ČR, které splňuje požadavky technických 

norem IEC 80601-2-59 a ISO 16142-1, které se této 

problematiky týkají. Kamery jsou SKLADEM a pomoc s 

instalací kamery je zdarma. Na rozdíl od konkurenčních 

produktů poskytujeme kalibraci a servis přímo v ČR. Doba 

dodání do 1 týdne do vyprodání zásob. V případě potřeby lze 

zařízení prezentovat, ať už

online nebo osobně.

Karel Kaulich 420720262484, roušky. respirátory 

<rousky.respiratory@gmail.com>, 

karel.kaulich@jtmotors.cz

nabídka - jednorázové roušky a respirátory FFP2 - jedná se o velice 

kvalitní výrobky s certifikátem od německé společnosti DEKRA, anglické 

MHRA a španělské APPLUS.

!!! ( nejedná se o hojně rozšířené vietnamské zboží bez certifikátu ) !!!  

danielkantorik@seznam.cz 

<danielkantorik@seznam.cz>, 

https://www.levnerousky.net/

nabídka - jednorázové třívrstvé civilní roušky, respirátory a Coverally 

Type  6/7 za velmi nízkou cenu a v jakémkoliv objemu, veškeré zboží 

je certifikované, prošlo testováním a odpovídá evropským 

standardům, certifikace na vyžádání
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Dipl. Ing. Pavel FEIGL pavel.feigl@alphamedia.cz, + 420 

605 20 60 20
nabídka - dezinfekční přístroje PROTECTOR GATE a 

PROTECTIVE CUBE, zajišťující účinnou a okamžitou ochranu 

proti virům (Covid-19) a bakteriím a zároveň jsou šetrné ke 

zdraví a životnímu prostředí. Unikátní inteligentní přístroje 

pracující na bázi nanomlhoviny, které byly vyvinuty na ČVUT 

Praha, kde byly i patentovány. Přístroje s touto technologií jsou 

vhodné pro ochranu vnitřního prostředí firem, škol, úřadů, 

obchodních center, výrobních a potravinářských podniků či 

nemocnic. Proti kontaminaci zvenčí pomáhá Protector Gate. 

Protective Cube je bezkontaktní rozprašovač nanomlhoviny, 

který zaručuje efektivní a rychlou eliminaci viru v dezinfikované 

oblasti a je vhodný pro dezinfekci osob, oděvů, povrchů, 

předmětů, zvířat a rostlin. Mobilní zařízení Protective Cube se 

používá při běžném provozu za přítomnosti osob.

pan Janyška tel. +420 734 263 139,                        

e-mail: info@edeleco.cz, 

www.edeleco.cz

nabídka „Aplikace dezinfekčního prostředku s povrchovou 

ochrannou vrstvou  se  smluvně garantovaným dlouhodobým 

účinkem (12 měsíců) po jediné aplikaci“  pro zvýšení úrovně 

ochrany před odolnými kmeny nebezpečných virů, bakterií a 

šířením infekcí.

Ing. Jan Krigl, člen 

představenstva 

Tel: +420 272681 051-3 

mobil: +420 603 229 052 

e-mail: j.krigl@tfpuniv.com 

web: www.tfpuniv.eu 

nabídka TFP Safety – dezinfekční brána. Provoz DB je 

jednoduchý a zcela automatický s velmi nízkou spotřebou 

dezinfekčního prostředku. Používaný  bezalkoholový 

dezinfekční prostředek bez parfemace a konzervantů je po 

klinických testech naprosto bezpečný pro styk s kůží a se všemi 

povrchy oděvů ,… Téměř se 100% účinkem likviduje obalované 

viry, tedy i SARS-CoV2-2, který způsobuje nemoc Covid 19. 

Lze i zorganizovat ukázku funkčnosti Dezinfekční brány. 

mailto:pavel.feigl@alphamedia.cz,%20+%20420%20605%2020%2060%2020
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Pavel Skuhra 792 334 494 a e-mail 

pavelskuhra040@gmail.com

Nabídka na respirátory FFP2 vyráběné v ČR, obleky, rukavice, 

návleky, čepice, roušky

Petr Slavík tel: 737 213 551, e-mail: 

petr.slavik@ftprotect.cz

ochranné obleky pro zdravotnictví

Jiřina Molinková tel. 603 429 908, 

jirina.molinkova@centrum.cz

nabídka na ochranné obleky, zejména pro zdravotnictví. 

Samozřejmě oblek má certifikát, splňuje všechny požadavky a 

odebírají je převážně nemocnice.

obchod@redlif.com,                                      

    https://redlif.com/ 

nabídka štítů ve velikostech pro děti i dospělé, které jsou ideální pro 

každodenní použití, jsou ultralehké, nosí se na způsob brýlí, má fólii, 

která chrání před poškrábáním během přepravy, rám je velmi lehký - 

sotva znatelný,  má certifikát CE a splňuje ustanovení nařízení EP a 

Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o OOP 

731 913 569 p. Kreisinger,                             

     732 955 636 p. Jelínek, 

info@elektorshock.cz

 

nabízíme ochranné respirátory FFP2/KN95, s garancí nejlepších cen 

na českém trhu, splatnost na fakturu 14 dní, na vyžádání i déle.



Ing. Bořivoj Handlíř

Obchodní zástupce
M: +420 608 271 304, 

borivoj.handlir@generalpublic.cz, 

www.generalpublic.cz

info@generalpublic.cz

nabídka na certifikovaný respirátor, obchodně označený GPP3 s  třídou 

ochrany  FFP3, GPP2 FFP2

Martina Finkousová, product 

manager

email: mfinkousova@medipro.cz, tel 

+420 731 526 057

nabídka na COVID testy Hangzhou Realy Tech. Jedná se o rychlý 

antigenní test s imunochromatografickou metodou určenou ke 

kvalitativní detekci antigenu viru SARS-CoV-2 u suspektních osob 

COVID-19. Testy Hangzhou Realy Tech nevyžadují žádné další 

přístrojové vybavení.

1. Výsledek do 15 minut

2. Odběr vzorku jak výtěrem z nosohltanu, tak z dutiny ústní a 

nosohltanu

3. Nevyžaduje žádné další přístrojové vybavení

4. Citlivost: 96,17% oproti PT-PCR metodě (výtěr z nosohltanu)

5. Specificita: 99,9% oproti PT-PCR metodě (výtěr z nosohltanu)

Tel.: +420 608 555 535, +420 608 555 

536,  E-mail: prodej@generaltrading.cz, 

www.generaltrading.cz 

nabídka respirátorů a roušek a ochranných obleků

--

VELKOOBCHODNÍ CENÍK - respirátory | roušky | ochranné obleky | 

antigenní testy - GENERAL TRADING / od 15.3.2021



Alexandra Veliká, office 

manager

EMAIL: info@edfchallenge.com, 

TELEFON: +420 222 090 095, 

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU:

www.edfchallenge.com/distribuce

výhradní distributor německé společnosti MEDsan®GmbH  nabízí 

vysoce kvalitní a spolehlivé 

ANTIGENNÍ RYCHLOTESTY na COVID-19 MEDsan SARS COV-

2

rychlý výsledek již za 15 minut, snadné odběry z krku, certifikováno 

CE/IVD, vynikající detekční limit: 14,4 TCID 50/ml nebo 10 pg/ml, 

specifičnost 99,8 %, Citlivost 99,2%

Šárka Švagerová (Morava, tel. 

602 680 829)

Šárka Švagerová (Morava), tel. 602 680 

829, Email: svagerova@labmark.cz        

T: +420 233 335 548, E: 

labmark@labmark.cz

www.labmark.cz

exkluzivní zástupce výrobce, SD BIOSENSOR, Korea , velmi 

kvalitní antigenní testy, antigenní testy na COVID-19 hodnocené 

pomocí imunofluorescenčního analyzátoru STANDARD F200



Pavel Bureš Tel.: +420 605 307 716

bures@maxitrade.cz

nabídka dodávky ochranného materiálu jako roušky, respirátory, 

dezinfekce, rukavice a ochranné obleky a další

--

Cenová nabídka na antigenní testy proti Covid-19

Svoboda René - ředitel firmy

Mobil: +420605762749

WEB: www.medimall.cz

Kaplan Martin - majitel firmy

Mobil: +420770142517

Svoboda René - ředitel firmy

Mobil: +420605762749

Kaplan Martin - majitel firmy

Mobil: +420770142517                                 

obchodnik.medimall@gmail.com

dodávky ochranného a zdravotnického materiálu do zdravotnických i jiných 

zařízení v celé ČR: respirátory FFP3, FFP2, testy, roušky, oděvy (overaly, 

ochranný oděv, kryt obuvi, ochranná čepice)



Rostislav Januš Rostislav Januš 608 915 878, 

rostislavjanus@seznam.cz

nabídka na jednorázové zdravotnické kombinézy vhodné na 

ochranu před koronavirem COVID - 19, CE 2016/425 EÚ, 

kategorie III, typ ochrany 3/4/5/6. Dostupné velikosti - M, L, XL, 

XXL, 3XL. Množství v kartonu - 45 ks. Doprava je v ceně.

Ing. Ondřej Štainer tel. +420 731 490 184, 

ondrej.stainer@testsysteme.cz, 

www.testsysteme.cz,                                 

Hana Jirková

 Marketingový specialista

 T:   +420 284 688 050

 M:  +420 725 553 610

 E:   hana.jirkova@testsysteme.cz 

Teplotní komory značky Weisstechnik si u nás můžete zakoupit 

nebo jednoduše pronajmout dle Vašich potřeb. K pronajatému 

zařízení budeme poskytovat servis a zajistíme, že bude zařízení 

plně funkční a akreditovaně zkalibrované. Služeb naší 

Akreditované kalibrační laboratoře můžete využít i pro kalibraci 

Vašich stávajících zařízení. Více informací o možnostech 

skladování a našich službách najdete na našich webových 

stránkách..   

T  +420 241 404 595, email: 

recepce@miba.cz

Nabídka stavby očkovacího centra. Očkovací centrum v různých 

velikostech jsme schopni postavit již do 48h od objednání! 

Radka Dostálová Radka Dostálová

+420 602 525 538

vydoz@vydoz.cz

www.vydoz.cz/e-shop/

Nabídla značení (včetně dopravního) pro očkovací centra (viz 

příloha). Značení je pouze vzor, v případě zájmu si jej můžete 

navrhnout graficky, jak budete chtít.



Ing. Zuzana Neckářová zuzana.neckarova@expomedia.cz, 

office@expomedia.cz,                               

       +420 724 201 432                         

 https://expomedia.cz/

Nabídka spolupráce při realizaci očkovacích center ve Vašem 

kraji. 

Aktuálně připravujeme první startovací centrum v Pardubickém 

kraji z dvaceti, které zároveň tuto neděli předáváme kompletně 

vybavené a přizpůsobené k potřebám zdravotnického personálu. 

Zajišťujeme například i lednice pro očkovací vakcíny covid - 19 

se záložním okruhem, nemocniční lůžka atd.

Spolupráce by probíhala na základě zpracované technické 

dokumentace (půdorysného řešení včetně vizualizace) a dodané 

kalkulace.

Rovněž Vám dokážeme zajistit dlouhodobý pronájem.

Ing. Julie Škrabánková e-mail      : julie.skrabankova@trios.cz

mobil/SMS   : +420 604 864 843

Testy Covid19 ze slin

ing. Ota Šimíček mobil 720 948 667;  

simicek@easytechnologies.cz

Termokamery pro kontrolu zvýšené teploty osob

verka@rajdestniku.cz;  775 560 573 Respirátory KN95 FFP2

Ing. Viktor Šebesta sebesta@floyal.cz;

605 045 091; 583 550 363

Respirátory FFP2, antigenní testy

Ing. Michal Trčka Tel.: +420 596 620 079, Fax: +420 595 

956 268 

Mobil: +420 731 401 237

Michal.Trcka@flaktgroup.com

www.flaktgroup.cz

Covid - Čistička vzduchu s bio dekontaminací AP BIO 

mailto:office@expomedia.cz%20%20%20+420%20724%20201%20432
mailto:office@expomedia.cz%20%20%20+420%20724%20201%20432
mailto:office@expomedia.cz%20%20%20+420%20724%20201%20432
mailto:office@expomedia.cz%20%20%20+420%20724%20201%20432
mailto:office@expomedia.cz%20%20%20+420%20724%20201%20432


Jan Dědic tel:+420704017710

jan@bia.solutions 

Nabídka FFP2, nitrilové rukavice, tuberkulínky

Bc. Karel Tomek email:obchodbrugge@gmail.com Nabídka rychlotestů ze slin, respirátorů, roušek

Bc. Jana Šerá jana.sera@spanner.sk;

Mobil: +420 608 558 002;

 info@spanner.sk | +421424330599

Dezinfekční brána – Spanner

Ing. Vladimír Kranz Tel.: 601 331 307; info@h-s-f.eu Systém ochrany proti Covid-19

Ing. Pavla Vlčková tel. +420 778 473 080;

pavla.vlckova@omd-vision.com

Testy ze slin, antigenní testy, ochranné pomůcky

Jan Walica  jan.walica@winner-medica.com; 602 

418 455

FW: LEPU antigenní test - testování do škol - cenová nabídka

Daniel Kantořík danielkantorik@seznam.cz FFP2 za akční cenu

Ing. Antonín Sklář Tel: +420 602 586 507 Nabídka vysoce kvalitních antigenních testů ze slin



Milan Bartoš bartos@ecodental.cz

nebo mobil

+ 420 776 10 70 56

Nabídka OOP vždy za nejnižší cenu (roušky, respirátory, 

desinfekce, rukavice, ochranné štíty na obličej, AG testy a další..)

Pavel Skuhra 792 334 494 a e-mail 

pavelskuhra040@gmail.com

Nabídka na respirátory FFP2 vyráběné v ČR, Čína,  rouškya a další 

OOP, antigenní testy                           

Jan Dědic testy@bia.solutions;

jan@bia.solutions;

tel: 704017710

NABÍDKA ANTIGENNÍCH TESTŮ

Ing. Tomáš Mazal

tel:  602 322 781; mazal@hedva.cz

Operační prádlo z mikrovlákna pro opakované použití



Tomáš Řehůřek; 724837139; tomrehurek@gmail.com nabídka antigenních testů, OOP

Zbyněk Židek 776 775 195; info@agenturazidek.cz Nabídka respirátorů

Jana Knězková jana.knezkova@repoint.cz RE: Respirátory FFP2, lékařské roušky,

Bc. Zdeněk Dulíne 604 737 435; e-mail.zdulinek@hotmail.cz Nabídka spolupráce při distribuci respirátorů, roušek a 

ochranných pomůcek

Ing. Jakub Křižka Tel: +420 775 163 169; 

E-mail: krizka@egozlin.cz

COVID 19 - Představení návrhu krajských mobilních izolačních 

kapacit

Mgr. David Pospisil mob: +420 778 464 091

mail: david.pospisil@spur.cz | 

eshop.spur.cz

Nano respirátory FFP2, nano roušky

mailto:jana.knezkova@repoint.cz






























Cena Podrobnosti







nabídka i využití přístroje QW20 (prezentace v příloze), Který jsme již 

využívali pro monitoring v domově seniorů U Biřičky (viz dříve uvedené 

zprávy z tisku). Dané zařízení na bázi odvlhčovače vzduch v místnosti 

pročistí od sars-cov-2. Je vybaven kvalitním Hepa filtrem H13, který se 

považuje za naprosto spolehlivý. Jen jeden případ v aerolinkách způsobil 

pochybnosti, že sars-cov-2 přes něj mohl možná projít. Z tohoto důvodu 

může být daná jednotka dle požadavků zákazníka u výfuku vybavena i o 

germicidní lampu. V zimních obdobých (v interiéru nesmí klesnout vlhkost 

pod 40%) lze doporučit k danému vybavení přidat i levný zvlhčovač vzduchu 

(i toto umíme zajistit) a to dokonce tak, že daný zvlhčovač bude automaticky 

napájen vyprodukovanou vodou z vlhkosti vzduchu v rámci QW20. Tato 

voda je ošetřena filtry a 2 x UV lampou. Dané zařízení je navíc vybaveno 

displejem na kterém je monitorována vlhkost a teplota vzduchu a množství 

vyprodukované vody. S dodavatelem mám velmi dobré vztahy a přístroj 

může být školám v principu nabídnout i na splátky (v základní výbavě stojí 

celkem 40.000,- Kč plus DPH). Z hepa-filtrů přístroje můžeme v případě 

zájmu také odebírat vzorky a daná škola bude mít testovány na sars-cov-2 

nejen fekální aerosoly, ale i prostředí interiérů školky a např. sliny dětí.  

Podrobnosti v samostatných přílohách. Nabídka zaslána na OŠM 

kraje k možnému využití pro školy. 



chirugická rouška (modrá/bílá) 1.200 Ks (karton) 4,90 Kč bez DPH, nano 

rouška (bílá) 300 - 600 ks (0,5 kartonu) 16,50 Kč bez DPH, cena stanovená 

podle množství 





V případě většího odběru možnost domluvy individuální ceny.  V samostatné 

příloze aktuální ceník.  

FFP2 - 11,90 Kč bez DPH;

rouška - 1,70 Kč bez DPH

Minimální odběr respirátorů: 500 ks Termín dodání: V případě závazné 

objednávky do 2.4.2020 dodání nejpozději do 7 prac. dní! 

-------

Injekční stříkačky, cena : 3,29 ,- Kč při minimálním množství odběru od 20 

tis kusů 

Dostupné i o víkendu, kapacita max 2 místa.

zdarma



zdarma

nebude-li zájem do týdne, budou přístroje uvolněny do volné distribuce

neuvedena

včetně potřebné dopravy

neuvedena

v databázi více než 10 000 využitelných osob

zdarma

po sdělení konkrétních projektů mohou urychlene dotáhnout projektovou

dokumentaci a VYROBIT, DODAT a SMONTOVAT v radu tydnu

neuvedena

plastové skládací stoly, židle, pivní sety apod. pro další se můžete podívat na

www.nfcp.cz

zdarma

 tři plachtové dodávkové vozidla (10 paletových

míst) s řidiči
Zdarma

od 12 měsíců, v režimu až nonstop, pro max 24 dětí

zdarma



specialisté na třídění a distribuci kartonů a palet

neuvedena

zaslána podrobná nabídka a ceník Hotová jídla 49/59 Kč bez DPH

Bagety/sendviče/pannini/wrapy 29 Kč bez DPH

neuvedena

zaslána podrobná cenová nabídka polévka 25 Kč bez DPH, hotová jídla 50 Kč bez DPH, bagety 30 

Kč bez DPH

letoun L 410 UVP-E20, dolet 1 111 km, max hmotnost nákladu 1000 kg

OK-LRB, další detaily v zaslaném technickém popisu
neuvedena

1000 ks za den, bavlněné s kapsou na filtr
rouška 53 Kč bez DPH za kus, potisk 12 Kč bez DPH za kus

neuvedena

má desítky tisíc kusů

zdarma

stany od 3x3 m až po haly 20x100 m, zapůjčení, dovoz, postavení, 

vše zdarma

do míst, kde firma provozuje vlakové spojení
zdarma

množství neuvedeno
1,7 Euro/ks

Nabídka možnosti spolupráce v oblasti zajištění ochranných pomůcek z Číny 

pro ČR.
neuvedena

Dezinfekce pracoviště postřikem či aerosoly.
neuvedena



Provozujeme síť samoobslužných prádelen LAVOR. V našich provozovnách 

můžou naši zákazníci kromě praní a sušení využít také službu dezinfekce 

ozonem prostřednictvím dezinfekčního a ozonizačního kabinetu iGenius. 

Používáme zařízení "iGenius kabinet" od našeho italského partnera, firmy 

Renzacci. Toto zařízení a jeho účinek na nejběžnější škodliviny byl 

neuvedena

Nabídka na možnost dodání velkého počtu respirátorů (minimální počet 100 

000 ks) FFP 2 KN 95. Termín – možnost dodání do 15 dnů od obdržení 

objednávky.

145,- Kč bez DPH za 1 kus

Jsme schopni v řádech dní dodávat kontejnery na hraniční přechody, 

případně na  jiná pracoviště či strážní pointy atd., jako mobilní podpůrné 

zázemí, kanceláře, ubytovací prostory, sociální zázemí ..... pro policisty, 

Finální cenovou nabídku jsme schopni zaslat podle počtu a 

druhu poptávaných kontejnerů.

Balení 1 l + rozprašovat

1 l cca 1780,- včetně DPH







zdarma

vše zdarma

zdarma

1,7 Euro/ks

neuvedena



neuvedena

neuvedena

145,- Kč bez DPH za 1 kus

Finální cenovou nabídku jsme schopni zaslat podle počtu a druhu 

poptávaných kontejnerů.

1 l cca 1780,- včetně DPH

jednorázová rouška 6Kč/ks; FFP2 32Kč/ks; rouška 

bavlněná s filtr. Vložkou 25Kč/ks; rouška s aktivním 

stříbrem 138Kč/ks

ceny bez DPH



€ 18,00/ litr (cena platná pro oba produkty)

Cena: 1.300 Kč (bez DPH)

Cena: 165,- Kč bez DPH. Minimální objednací množství 200 ks.

Zaslána cenová nabídka.



Dodání je do 7 dnů od objednání, sklad Praha.

respirátor ks/ 3,25 Euro; rouška ks/ 14,- Kč vše bez DPH

1300,- Kč/ bez DPH

ČATP sdruže veškeré výrobce technických plynů

neuvedo

Řešení prostorová separace pacientů.

neuvedo

Bezplatné dopravní a skladovací kapacity

zdarma



139,- bez DPH / kus

200,-kč bez DPH /vozidlo

146,5,-Kč bez DPH/ks počet kusů 10000

180 Kč bez DPH/ m2 plochy Na ošetřeném povrchu není schopen přežít a rozvíjet se žádný 

mikroorganismus. Ošetřené plochy vykazují antibakteriální 

aktivitu a tím udržují daný povrch sterilní

Zaslán aktuální kompletní ceník Dodání 16 dní

45,-Kč bez DPH / 1 ks. k okamžitému odběru je nyní 600 ks. Výrobní kapacita pro 2-

5000 ks cca 3-7 dní.

150,-Kč /ks bez DPH K dispozici 40.000ks (min. odběr 10.000ks)



Zaslána cenová nabídka.

dezinfekční želé na ruce DES gel s virucidním účinkem, balení 1 l, 25 ml, 

balení 12x25ml - od 75Kč bez DPH

Zaslána cenová nabídka.

13 - 15,-kč /ks bez DPH Při odběru do 10.000ks cena 15,-kč/ks, nad 10.000ks cena 13,-

kč/ks bez DPH

16 - 20,-kč/ks Cena za kus bez DPH:

20 Kč  do 10 000 ks

18 Kč nad 10 000 ks

16 Kč nad 100 000 ks 

79,-Kč bez DPH /ks

Zaslána cenová nabídka. do 12 dnů jsme schopni dodat 8 000 ks, měsíční kapacita je 40 

000

650 USD - dle kurzu (bez cla a DPH . Dovoz Čína)

cena dle počtu kusů 85 - 98 Kč bez DPH

respirátor dle počtu kusů-100-125 Kč, ústenka 25-35 Kč

cena za roušku, skledem Přerov, dle počtu 20 - 22 Kč, respirátor 100 Kč bez 



Zaslána cenová nabídka. dodání do dvou týdnů.

149,-Kč bez DPH/ks skladem

Naše cena za kus je 9,50,- Kč bez DPH, ale při větším odběru je prostor pro slevu. 

Certifikáty a notified body v příloze, pro jistotu jsme si nechali udělat test report zde 

v ČR.

V samostatné příloze ceník a protokol.

50 000 kusů respirátorů KN95 (FFP2, CE certifikace) - 91 kč s DPH/KUS. 

130 000 kusů chirurgických třívrstvých roušek (FDA a CE certifikace) - 16 

kč s DPH/KUS

Zaslána cenová nabídka.

dle typu 75 a 79 Kč (Při objednávce nad 1000 ks je cena 69,- s DPH / 1 ks)



3l barel 345,- + DPH                 5l barel 515,- + DPH        do 500ks 110,- + 

DPH                 nad 500ks 100,- + DPH/ks      do 1000ks - 21,- + DPH        

nad 1000ks 20,- + DPH     

199,- Kč vč. DPH

včetně dopravy 78,- Kč/ks

zajištění nákupu v Číně

50 Kč + DPH

vytištěna cenová nabídka (SANIT CARE z 14.4.)

30000 kusů skladem





129,- Kč / 1 litr, 99,- Kč/ 1 litr 

od  7,80,- Kč bez DPH / kus (dle výše objednávky)

Cena 32 Kč + DPH



Cena za českou roušku je 4,40,- Kč/ks s DPH (minimální odběr 50 ks), cena za 

respirátor FFP2 je 12,50,- Kč/ks s DPH (minimální odběr 1000 ks), nově 

naskladněny dětské roušky v kvalitě respirátorů  v různých barevných 

variantách za 10,- Kč / ks s DPH

Při větším odběru je možná individuální sleva! Zboží máme 

skladem a je připraveno k okamžitému odběru. Ochranné pomůcky 

můžete objednávat na e-shopu nebo e-mailem.

 

 

 

  

cena od 5 Kč/m2

Ceny uvedeny od (dle odebraného množství)

245 Kč + DPH/ks



50Kč bez DPH/ks

Cena 275Kč / 299Kč dle objednaného množství.

Cenas75Kč/ks při odběru do 20 000ks / nad 20 000 70Kč/ks  + DPH 

Cena 150 000 Kč  bez dopravy, dezinfekčního prostředku a bez DPH



cena dle typu od 85 - 235 Kč

10,50 Kč za kus bez nároku na provizi

cena 65 Kč bez DPH

ceny na vžádání ceny závislé na ceně letecké přepravy, aktuální cenu a dodací 

lhůtu sdělí na vyžádání

Cena bez DPH 100 Kč

39,25 Kč bez DPH / ks

Cena 80 Kč + DPH

Cena bez DPH : 55 Kč/ks

Ceny se odvíjí dle odebraného množství

cena 1800,- Kč bez DPH



Ceny uvedeny bez DPH

Cena od 2,1€

2380 Kč a 2590 Kč bez DPH

COVID-19 antigenní rapid test ze slin LUNGENE od 105 Kč/ks

TEKUTÁ DEZINFEKCE                                                                        VIA-

hand dezi 0,5l s rozprašovačem - cena 75,- Kč  bez DPH 

VIA-hand dezi 1l s rozprašovačem - cena 97,- Kč bez DPH

 VIA-hand dezi 3l kanystr - cena 195 Kč bez DPH (65,- Kč/l) 

VIA-hand dezi 5l kanystr - cena 290,- Kč bez DPH  (58,- Kč/l) 

VIA-hand dezi 10l kanystr - cena 510,- Kč bez DPH (51,- Kč/l)                      

GELOVÁ DEZINFEKCE 

VIA- hand dezi II (100 ml lahvička) - 35,- Kč bez DPH

VIA- hand dezi II ( 500 ml láhev s pumpičkou) - 99,- Kč bez DPH

VIA- hand dezi II ( 1000 ml  láhev) - 130,- Kč bez DPH

VIA- hand dezi II (  3 l kanystr) - 330,- Kč bez DPH (110,- Kč/ l) 

VIA- hand dezi II ( 5 l kanystr ) - 500,- Kč bez DPH (100,- Kč/l) 

VIA- hand dezi II ( 10 l kanystr) - 900,- Kč bez DPH (90,- Kč/l)



cena 3,9 € bez DPH

nad 1.000 ks cena bez DPH 69 Kč/ks, nad 5.000 ks cena bez DPH 65 Kč/ks

respirátor FFP2 bez ventilu cena 145 Kč s DPH, respirátor FFP2 s ventilem 

cena 169 Kč s DPH

cena respirátoru 56,50 Kč, rouška od 10,90 Kč

Cena za 1 ks respirátoru je od 89,- Kč bez DPH do 99,- Kč bez DPH dle 

FFP2: Cena 59 Kč bez DPH/kus -skladem 8000 kusů v Táboře Při odběru do 10.000ks cena 15,-

kč/ks, nad 10.000ks cena 13,-kč/ks 

bez DPH

platba po doručení

cena po slevě je 571 866 Kč bez DPH, Nebo pronájem tohoto zařízení s 

Jednotná cena 6.990,- Kč bez DPH / 1 ks      

Cena za 1 kus je 196,- Kč bez DPH (21 %).



Cena: 1 499 Kč/ks bez DPH.

ochranné obličejové masky k opakovanému použití - 7Kč bez DPH. až 30x opakovaně použtelná, třívrstvá obličejová maska

Cena nanoroušky/ks včetně nanovlákna je 89,-Kč včetně DPH. 



sleva 1 668 Kč   –22 % na 1 300 Kč bez DPH, 

Krycí plášť na oděv H z 95 Kč   –20 %  na 62,80 Kč bez DPH, 76 Kč s 

DPH.. Ceny krémů a gelů uvedeny na: https://www.admsafety.cz/drogerie/ 

české jednorázové roušky od 5,90 Kč bez DPH (množstevní sleva 20 %), 

respirátory FFP3 cena 699,00 Kč s DPH (5 ks, sleva 60 %), český respirátor 

FFP2 cena 37,00 Kč bez DPH a nově skladem v akci latexové rukavice s 

pudrem Cover Guard, cena 131,40 Kč bez DPH, dezinfekční gely s vůní, 

hygienické sady (gel, rukavice, roušky 3 v 1), unikátní obličejový štít 

MASQ,antistatická voděodolná kombinéza s kapucí TYVEK CLASSIC

Na základě §104 Z č. 108/2006 Sb. lze do 31.12.2020 nadále 

podávat individuální žádosti na proplacení  uznatelného nákladu 

při zvýšení provozních výdajů u nákupu jednorázových 

ochranných a zdravotnických pomůcek. Žádosti sepsané volnou 

formou mohou být zasílány na odbor sociálních služeb MPSV.  

MPSV pokračuje v dotačním titulu a bude v programu podpory 

E proplacet testy na COVID.

V našem E-shopu naleznete pouze oddělenou sekci činských 

roušek, které ale plně nahrazujeme těmi českými.

Nabízíme slevu až 58% na vybrané produkty a Jednorázové 

kombinézy do Covid prostředí.

Do našeho E-shopu jsme nově zařadili dezinfikovanou lékařskou 

obličejovou masku II. třídy a dezinfikovanou lékařskou 

obličejovou masku s inovativní teflonovou nanomebránou.

Cena roušky od 11 Kč bez DPH/kus; cena respirátoru od 49 Kč bez DPH/kus

Cena roušky 10,90 Kč/ks bez DPH; KN95 FFP2 s výdechovým ventilem - 

82Kč/ks bez DPH

KN95 FFP2 bez výdechového ventilu - 49Kč/ks bez DPH;

Nová cena roušky 7,5Kč/ks bez DPH; KN95 36Kč/ks bez DPH



miliony ks skladem

velkoobchodní nabídka je 55,- Kč bez DPH za jeden kus respirátoru 

Opakovaná nabídka

Opakovaná nabídka

cena 49 Kč - 67 Kč/ks 49 Kč - 67 Kč/ks

velkoochodní nabídka, R 0,37-35eur/kus; FFP2 2,4-2,25eur/kus; FFP3 zálohová faktura

Nabízíme Vám balení koncentrátu : 1L, 5L, 20L a 200L. Cena 6Kč/l

301 290 Kč s DPH

94tis. Ks skladem

posledních 25tis ks 55-59 Kč/ks bez DPH

maska 29-39Kč/ks; ffp2  53-59Kč/ks bez DPH  

 49,- / KUS / BEZ DPH.JEDNOTNÁ CENA

Zaslána cenová nabídka.

od 49 Kč/ks bez DPH

R-8,5Kč/ks; FFP2 59Kč/ks; FFP3 197Kč/ks; Dezinf. 

https://eshop.sapro.cz/ochranne-pomucky-covid-19_c7049.html štít 109Kč s DPH; rouška 10ks/23Kč s DPH

http://www.formy-znojil.cz/index.php/oblicejove-stity-a14 60,50Kč/ks s DPH



samostatné přílohy (ukázka, podrobná nabídka, vzorová objednávka) Pořizovací cena jednoho rámu je 33 000 Kč, dezinfekce 3 900 

Kč na 10 000 průchodů (tj. 0,39 Kč / 1 průchod). Třívrstvé 

roušky za cenu 8,80 Kč / 1 ks 

Stáhněte si nabídku na roušky v PDF.

Ochranné rukavice za cenu 241,50 Kč / 1 balení (100 ks – 50 

párů)

Stáhněte si nabídku na rukavice v PDF.

Respirátory FFP2 KN95 za cenu 52,00 Kč / 1 ks

Nabídku připravujeme.

Trojvrstvové rúško na ústa s mikro-bakteriálnym filtrom z mäkkej netkanej textílie. 

Vďaka použitému materiálu je rúško priedušné a odpudzuje prach, baktérie, vírusy a 

kvapaliny. Upevnenie rúška je pomocou gumičkových elastických úchytov na uši. 

Balenie obsahuje 50 ks. Cena / 1 ks: 0,09 € 

Respirátor KN95 GB2626-2006 (FFP2)

Respiračná maska bez výdychového ventilu poskytuje spoľahlivú ochranu proti 

vírusom. Na rozdiel od lekárskych rúšok, respiračná maska bezpečne prilieha na vašu 

tvár a pokožku. Priemerná efektivita ochrany je na úrovni 98,9%. Balenie obsahuje 5 

ks. Cena / 1 ks: 0,39 €. * Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ku všetkým našim 

produktom máme certifikáty a potrebné dokumenty pre verejné obstarávanie. 

Všetok tovar máme momentálne skladom a vieme Vám ho ihneď 

dodať. 

zaslán katalog s cenami roušky-0,48eur/ks; KN95-2,6eur/ks; rukavice 11eur/100ks; 

roušky-10Kč/ks bez DPH; KN95-57Kč/ks bez DPH; rukavice-

Opakovaná nabídka

rukavice- od 39Kč/ks bez DPH; antibakter. Mýdlo

Respirátory KN95 - 12,50 Kč vč. DPH baleno po 50 ks 

Respirátory FFP2 - 13,50 Kč vč. DPH baleno po 50 ks. 

Respirátor FFP2 (české výroby) - 19 Kč bez DPH

Antigenní Rapid Test - 110 Kč bez DPH

----

 Cena za 1 ks je 0,95 Kč bez DPH. Baleno po 100 ks v jedné krabičce

Po dodání zboží na základě faktury s 7 denní splatností.

Platba za dopravu: v případě objednávky nad 500 ks je doprava 

zdarma.



KN95 (adekvátní ke standardu FFP2) za cenu 75 Kč/ks bez DPH 

Zaslána cenová nabídka. respirátor NFC-KN95 od 39,80Kč/ks bez DPH; HY9330 (PPF3 

bez ventilku) od 197,50 Kč bez DPH; 

FFP2 Cena: 11,90 Kč / ks (bez DPH, vč dopravy). 

Min. množství: 1000 ks (karton)

cenová nabídka na vyžádání

zaslán katalog + certifikáty Respirátory KN95 od 42,50,- Kč/ ks bez DPH a roušky od 

Platební podmínky: úhrada max. do 14 dnů po dodání zboží pro orgány 2,50Kč/ks, balení po 100ks

prodej je podmíněný odběrem celé skladové zásoby 9.220 balení = 922.000 

Opakovaná nabídka IMPAGUARD GCA D 401  je dodáván ve vysoce 

koncentrovaném stavu, po naředění se dostanete na cenu  3,75 

Kč za 1 litr dezinfekce (viz ceník).

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník FFP2 od 65Kč bez DPH; roušky od 9,90Kč bez DPH

100 ks balení je 9,20euro

Ochranná polomaska PM-1:………………………….449,- Kč

Ochranný částicový filtr P3 R Comfort:………….149,- Kč

---------

maska od 23Kč bez DPH; FFP2 od 39Kč bez DPH

Akční – Výprodejovou cenu

opakovaná nabídka Respirátory Naisian 1981 od 80Kč/ks bez DPH; dezinfekční gel 

opakovaná nabídka, posledních 25tis. Kusů 25 Kč vč. DPH 

zahraniční nabídka, min. obj. 2000ks



CE, TL, ceníky roušek a respirátorů a  bližší info, podklady i ceníky k ochranným 

oblekům a další podklady mohu v případě zájmu zaslat. Info k antigenním testům: 

jedná se o produkt COVID-19 – Sada výtěrových rapid testů (výrobce Safecare 

Biotech Co., Ltd) – balení po 5 kusech a balení po 25 kusech. Povšimněte si prosím 

relativní  specificity 96,97% a senzitivity 100%. Odpovídá to údajům německého 

Spolkového institutu pro drogy a zdravotnické prostředky. V příloze naleznete 

příslušnou dokumentaci a také ceny od 84,-/kus bez DPH.                                   

Produkt PRM2403   Respirátor FFP2 PREMIUM, 5 vrstev  balení 10 ks/plastový 

sáček/papírový box s potiskem Objednané množství/Cena za ks bez DPH, 1 000 ks - 

12,90 Kč, 3 000 ks - 12,60 Kč, 5 000 ks - 12,30 Kč, 10 000 ks - 11,90 Kč, 50 000 ks - 

 11,60 Kč, 200 000 ks - 11,20 Kč, Doprava: při objednávce do 10 000 Kč bez DPH 

účtujeme poštovné a balné ve výši  82,00 Kč bez DPH                                                                                                     

                                                   nabídka antigenních testů. produkt COVID-19 – Sada 

výtěrových rapid testů (výrobce Safecare Biotech Co., Ltd), přesnost výsledku 

95,11% při dodržení pokynů výrobce a výsledek znáte již do 15 min., v samostatné 

příloze nabídky je „Potvrzení o shodě“, Leták CZ, Příbalový leták v ČJ a cenová 

nabídka                                                                                                                                                                  

V příloze naleznete příslušnou dokumentaci a také ceny od 84,-/kus bez 

DPH.

covid-19-antigen-test-pribalovy-letak-cz-2-12.pdf

doc-ag-testy-soudni-preklad-s-tlumocnickou-dolozkou.pdf

tech-list-testy.pdf

letakcz.png                                                                                    

Zdravotnická obličejová maska Produktový kód: PRM2401, balení 25 

ks plastový sáček/papírový box s potiskem. Objednané množství/Cena 

za ks bez DPH 5.000 ks - 2,50 Kč, 10.000 ks - 2,40 Kč, 30.000 ks - 

2,30 Kč, 50.000 ks - 2,20 Kč, 100.000 ks - 2,10 Kč, 200.000 ks - 1,90 

Kč  Doprava: při objednávce do 10 000 Kč bez DPH účtujeme 

poštovné a balné ve výši  82,00 Kč bez DPH

AG TEST od firmy Safecare Biotech (Hangzhou)



respirátor KN-99, filtrační polomaska FFP3 - cena 1  ks/169,- Kč bez DPH; 

respirátor KN-99, filtrační polomaska FFP3 s výdechovým ventilem - cena 1 

ks/363,-Kč bez DPH; respirátor KN-95 filtrační polomaska FFP2 - cena 1 

ks/57,- Kč bez DPH; teploměr -cena 1 ks/931,73 Kč bez DPH; polomaska 

filtrační nanomateriál FFP1-2 cena 1ks/36,30 Kč s DPH; jednorázové 

rukavice - mikro 100 ks/krab. cena 32,50 Kč bez DPH; jednorázové rukavice 

vinyl 100 ks/krab. cena 250,- Kč bez DPH; jednorázové rukavice nitril 100 

ks/krab. cena 295,- Kč bez DPH a 300,- Kč bez DPH; jednorázový 

ochr.oblek cena 1 ks/207,80 Kč dle kurzu ČNB; lékařské bezp. ochr.brýle 

cena 1 ks/149,- Kč bez DPH

3vrstvé jednorázové ochr.roušky s filtrem cena 0,25 € bez DPH, 3vrstvé bavlněné 

ochr.roušky s filtrem cena 1,90 € bez DPH, 2vrstvé bavlněné ochr.roušky cena 1,50 € 

bez DPH;

bližší info viz přílohy včetně certifikátu

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník, v průběhu června nová zásilka FFP2 od 65Kč bez DPH; roušky od 6,90Kč bez DPH

ffp2-200000ks skladem, rukavice nacení dle požadavku FFP2-50Kč/ks bez DPH; 

nová cenová nabídka/zboží skladem Rouška 6,9 Kč bez DPH; FFP3 59 Kč bez DPH; Dezinfekce 500 

aktualizace cen Nová cena roušky 4,9Kč/ks bez DPH; KN95 36Kč/ks bez DPH; 

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník, FFP2 od 48 Kč/ks bez DPH; FFP3 od 128 Kč/ks bez DPH; 

Prodej nakoupených OOPP neudána

akce na jednorázové pláště

opětovná nabídka, nové ceny, možnost předobjednávky..,novinka 

VIROBLOCK NPJ03 HeiQ FFP2 s povrchem ničícím viry a bakterie

BS-9501L FFP2 NR 27Kč/ks bez DPH, rouška KN95 9Kč/ks 

bez DPH



AG testy: Antigenní test COVID-19 ze slin - Hygisun - PREMIUM od 

129Kč/ks bez DPH;

Antigenní test COVID-19 ze slin - Realy Tech od 105 Kč/ks bez DPH

----

Rukavice latexové od 239Kč (100ks), 

Nitrilové rukavice od 299Kč (100ks),

pláště od 19Kč, overal od 149Kč,

FFP2 od 18KČ/ks; KN95 od 8,50Kč/ks; dětské roušky od 3,3Kč/ks

ceny bez DPH

zaslán ceník/katalog

bližší informace na www.e-hd.eu cena od 1,90 Kč/ks bez DPH. Cena závisí na množství 

objednaných kusů

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník, 

3-vrstvé jednorázové roušky – od 3.90 Kč bez DPH,

Respirátory FFP2 – od 19 Kč bez DPH,

Respirátory FFP3 – od 99 Kč bez DPH.

FFP2 od 30 Kč/ks bez DPH; FFP3 od 119 Kč/ks bez DPH; 

roušky od 4,90Kč bez DPH. Infra.teploměr od 790KČ/ks bez 

DPH, Cena závislá na množství objednaných kusů

opakovaná nabídka, Individuální ceny pro státní správy, obce a podniky 

spadající pod státní správu.

ffp2 KN95 od 30Kč/ks s DPH, rouška od 5,30 Kč/ks s DPH; 

dětské roušky v kvalitě respirátorů 10Kč/ks s DPH

Dva typy, není dovoz dle typu a množství od 39Kč/ks, 63Kč/ks bez DPH



Ultrazvuková dezinfekce, dezinfekce prostoru pomocí aerosolů, dezinfekční 

a zvlhčovací jednotka, dekontaminační sprcha + NOVĚ DEZINFEKCE, 

OOPP (cena dle požadovaného množství, distributor HS Group)

COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST KIT (SWAB) - SADA 25KS 

SAFECARE BIOTECH - od 89 Kč/ks

---

AKTUALIZACE CEN 28.8.:

rukavice (nitril) 200ks 480Kč bez DPH, 170ks 410Kč bez DPH;

rukavice (vinyl) 100ks 195Kč bez DPH;

roušky 25ks 6,50 Kč/ks bez DPH, 500 ks 5,80Kš/ks bez DPH.

Respirátor Naisian 50ks 69 Kč/ks bez DPH, 500ks 65Kč/ks bez DPH;

Respirátor Harley KN95 40ks 75Kč/ks bez DPH, 500ks 69Kč/ks bez DPH;

dezinfekce 85ml 69Kč/ks bez DPH, 500ml 165Kč/ks bez DPH;

Ochranné štíty 90Kč/ks bez DPH

ag testy - možnost dalších individuálních slev

https://www.hc-solutions.cz/category/testy-na-covid-19-/63

KN95 od 75Kč/ks bez DPH, Naisian 1981 70Kč/ks bez DPH, 

rouška od 5,40 Kč/ks bez DPH, štít 90 Kč/ks bez DPH



Cena za mávleky na obuv uvedena za jeden kus - 15,70 Kč bez DPH, 19 Kč. 

Cena za ochranné obleky od 99 Kč, Vinylové vyšetřovací rukavice 190 Kč 

bez DPH,

latexové rukavice 290 Kč bez DPH,  

pláště z Číny - plášť návštěvnický bez kapuce andělíček modrý 20g/m² - 

klasik netkaná textilie, cena za kus: 85,-Kč (balení po 10ks), 702,50 Kč bez 

DPH, celkem 850 Kč. 

Testy na COVID  

Panbio Covid-19 Antigen - 25 ks v balení, cena za 1 ks 250 Kč, celkem 

4.590 Kč bez DPH;

Panbio Covid-19 Protilátky - cena za 1 ks 235 Kč, 25 ks v balení, celkem 

3.675 Kč bez DPH. 

český respirátor FFP2 s atesty a certifikáty za 19,90 s DPH

Jednorázové ústenky od 0,90 Kč/ks; , FFP2 od 17,90 bez DPH;

kyslíkové masky s koncentračním sáčkem 24,70 Kč bez DPH.

Injekční jehly od 0,70Kč bez DPH, stříkačky od 3,60 Kč bez DPH

Jednorázový ochranný plášt česká výroba - 29 Kč bez DPH

V případě věšího odběru Vám rádi dáme slevu na vybrané zboží. 

Kontaktujte nás na čísle 737 60 00 65. Dopravu od 1.900,- zdarma.                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

    , nově zařazena dezinfikovaná lékařská obličejová maska II. třídy a 

dezinfikovaná lékařská obličejová maska s inovativní teflonovou 

nanomebránou.

Skladem je ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní 

paropropustnou vrstvou, přelepenými švy, samolepící klopou třídy III. 

typ 4,5,6 s 50% slevou. Slevy na respirátory FFP2

https://www.admsafety.cz/akcni-nabidka/



českých certifikovaných ochranných ústenek a respirátorů FFP2. 

Cena za českou roušku je 4,- Kč / ks s DPH. (minimální odběr 50ks);

Cena za respirátor FFP2 je 10,- Kč / ks s DPH. (minimální odběr 1000ks);

Cena za respirátor FFP2 je 13,- Kč / ks s DPH. (minimální odběr 50ks);

Cena za respirátor FFP2 je 15,- Kč / ks s DPH. (minimální odběr 5ks);

Dále jsme nově naskladnili dětské roušky v kvalitě respirátorů  v různých 

barevných variantách za 10,- Kč / ks s DPH.

----

AG testy

Antigenní test Nadal - Dedicio na Covid-19 (z nosu) - 130Kč/ks, balení 20 ks 

2600 Kč bez DPH

roušky cena 5,0,-Kč/1 ks  při odběru nad 5 000 ks,   cena 4,50,-Kč/1 ks bez 

DPH při odběrech nad 10 000 ks. Roušky jsou vyrobeny v EU a mají platný 

certifikát. Roušky jsou baleny po 50 ks. Zboží je skladem. Je možné 

objednávat i po jednotlivých baleních, cena je v tomto případě  7,02,-Kč bez 

DPH za 1 ks. V nabídce  jsou také respirátory FFP2 včetně dezinfekce rukou. 

Vysokotlaké a středotlaké kompresory stabilní i mobilní, tlakové rozvody,

servis a revize vyhrazených plynových a tlakových zařízení, dýchací technika

pro hasiče a průmysl, osobní detektory plynů, ochrana zraku – sluchu – hlavy.

akční cenu 9.940,- Kč včetně 21% DPH (8.214,90 Kč bez DPH). 



Pro tekutou dezinfekci o objemu 1-5 litrů, bez nutnosti přelévání. 

Uživatelsky nastavitelné dávkování 2,5 – 5 ml. Primární napájení adaptérem 

na 230/12V, jako alternativu lze využít 8 tužkových baterií.   

Jednotná cena 10.490,- Kč bez DPH / 1 ks      

Cena bez dopravného a dezinfekce

Antivirová a antibakteriální dezinfekce cena 550,- Kč bez DPH / 

5 litrů  

3700KS 110 Kč/ks bez DPH



Nabídka jednorázových roušek, respirátorů KN95 a nanosilver roušek. 

https://www.sanitcare.cz                                                                                                

Jednorázová rouška NON Medical clas 

Krabička (v balení po 50 Ks) 

od 50 000 ks ...........1,65 Kč

Roušky jednorázové třívrstvé medical IIR  

Krabička (v balení po 50 Ks) 

od 50 000 ks ...........2,50 Kč

Nano rouška pratelná 

Prodloužená doba nošení a opětovné použití (možnost praní)

50 - 500 ks ……..139,50 Kč

500 – 10 000 ks …..120 Kč

10 000 – 200 000 ..109 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

                          

Nitrilové rukavice

Krabička (v balení po 100 Ks)

Od 3 000 ks boxů ……….10,20 €

Od 10 000 ks balení ……..9,70 €

Od 30 000 ks balení………9,50 €

Doporučujeme!!

                                                                                                                                                       

              Ochranný oblek (overal s kapucí) Keep Coverall 63gr Type 5/6

1000–10 000 ks ……….154 Kč

10 000 – 200 000……..146 Kč

respirátory FFP2

FFP2 respirátor s gumičkami za hlavu pevně přiléhavý k obličeji FFP2

v krabičce po 25ks balených po jednom kusu

500 – 10 000 ks ………………35 Kč

od 10 000 ……….31 Kč  

respirátor KN95/FFP2 s gumičkami za uši

v krabičce po 50ks balených po 1ks v sáčcích                       

2000 – 10 000 ks ……..….14 Kč

10 000 – 200 000 ……...12 Kč  

respirátory FFP 3 

respirátor FFP3 s ventilem

500 – 10 000 ks …………..85 Kč

10 000 – 200 000 ………..75 Kč

respirátor FFP3 bez ventilu

500 – 10 000 ks …………..82 Kč

10 000 – 200 000 ………..72 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Nabízíme Vám balení GCA ANTIVIR : sady 3*200ml, 1L, 5L, 20L a 200L

Nabízíme Vám balení koncentrátu  IMPAGUARD GCA D 401 : 1L, 5L, 20L 

a 200L



FFP2 od 8,50 - 10Kč + DPH/ks, min obj. 5000ks

Zboží je baleno v krabičkách á 50 ks (viz. foto), v kartonu je vždy 48 

krabiček (tz. karton = 2400 ks). Minimální objednávka je 10.000 kusů 

roušek. Skladem v ČR 2,5 milionu kusů

10.000 - 50.000 kusů … 4,50 Kč + DPH/ks ;

51.000 - 149.000 kusů … 3,90Kč + DPH/ks; 

Nad 150.000 kusů ... 3,50Kč + DPH/ks ;

Nad 1.000.000 kusů … 2,60 Kč + DPH/ks 

  
Minimální odběr 1 000ks roušek.

Dostupné baleni roušek - krabička po 2ks, 5ks, 10ks, 25ks, 40ks a 50ks. 

respirátory třídy FPP2 české výroby. 

Nabízíme krabičkové balení po 2 ks sterilně zabalených v sáčku.

Cenova nabidka respiratoru v zavisloti na odberu:

2 - 199ks - 23.90,- Kč/ks bez DPH

200- 499ks - 22.90,- Kč/ks bez DPH

500 - 999ks - 21.90,- Kč/ks bez DPH

1 000 - 1 999ks - 20.90,- Kč/ks bez DPH

2 000ks - 4 999ks - 19.90,- Kč/ks bez DPH

5 000ks - 9 999ks - 18.90,- Kč/ks bez DPH

10 000ks - 19 999ks - 17.90- Kč/ks bez DPH

20 000ks - 49 999ks - 16.90- Kč/ks bez DPH

50 000ks - 99 999ks - 15.90- Kč/ks bez DPH

100 000ks a vice  - 14.90,- Kč/ks bez DPH

!!Problematiká komunikace!! Nedodržení dodacích lhůt 

(porucha přístrojů)

Jedinečný mechanismus dávkování s kapacitou zásobníku 3 litru (2500-7500 

dávek) - jedna z největších kapacit zásobníku na českém trhu.

Vhodný pro tekutou i gelovou dezinfekci.

od 4 690 Kč bez DPH

respirátory KN95 (FFP2), model Y-9500, 5-vrstvé a nehořlavé, s certifikací 

ECE, v rámci specifikace FFP2 jde o nejvyšší možnou kvalitu.  cca 15.000 ks 

Respirátory FF2 jsou v uzavíratelných balíčcích po 10 ks, cena 

jednoho ks je 32

 Kč bez DPH tj. 320 Kč za balení.

respirátorů třídy FFP3, FFP2, chirurgické roušky a praktické balíčky .

Odesíláme ihned po uhrazení 50% zálohy. Stálým klientům zasíláme zboží 

na fakturu

cena balíčků od 93Kč bez DPH; FFP2 27,85 Kč/ks bez DPH; 

FFP3 55,80Kč/ks bez DPH; rouška 5,20 Kč/ks bez DPH



5Kč/ks bez DPH od 5000ks

FFP2 od 34 Kč/ks, roušky látkové 45 Kč/ks

  

UV čistič LZE POUŽÍVAT V PŘÍTOMNOSTI OSOB - 

celoročně (chřipkové epedimie, virózy, ...). Pro prostory od 30 

m2 do 1200 m2

---

PLATBA VŽDY PO DODÁNÍ.

 UV sterilizátor, čistič vzduchu (vhodné do kanceláře, sborovny, 

chodby, jídelny, třídy, tělocvičny, ...) Předností je, že LZE 

POUŽÍVAT V PŘÍTOMNOSTI OSOB a celoročně. Určen k 

likvidování mikrobů, bakterií a virů ve vzduchu.

 https://www.petona.cz/dezinfekce-interieru

 více v příloze emailu

 Vyrobeno na Slovensku

 doprava zdarma

 5 modelů dle velikosti prostorů

4 typy uchycení

Ochranné plexi přepážky na stůl, výdejové okénko, dezinfekční 

stojany, Dezinfekční gely, Dezinfekční roztoky a rozprašovače, 

Dezinfekční ubrousky, Mýdla
foto 1 - 4 - rouška ochranná - China - cena 1,90 Kč ,

foto 5 - 6 - respirátor FFP2 KN 95 - China - cena 25 Kč ,

foto 7 - 8 - rouška ochranná Czech made - cena 5,50 Kč ,

foto 9 - 10 respirátor FFP2 KN 95 Czech made- cena 32 Kč .



Vyplněný objednávací formulář zasílejte (alespoň 2 dny předem) na:

E-mail.: firmy@bb.cz  (pro zasílání objednávek a dotazy)

Platba hotově při převzetí či na fakturu

  

V samostatné přloze nabídka s ceníkem a objednávací formulář.

FFP2 od 50Kč; FFP3 od 200Kč, Nanomaska včetně filtrů 998Kč

FFP2 od 8,90Kč bez DPH, FFP3 od 36,90Kč bez DPH, nitrilové rukavice od 

306Kč (100ks) bez DPH, a další;

AG testy od 59Kč/ks bez DPH

------

Minimální odběr respirátorů: od 300 ks

V případě většího odběru možnost domluvy individuální ceny.

Způsob dopravy:

- osobní převzetí na pobočce na Praze 10,

zaslání prostřednictvím České pošty

Všechny nabízené respirátory jsou certifikované a splňují normu

EN 149:2001+A1:2009.

ffp2 25Kč + DPH; ffp3 s ventilkem 119Kč + DPH; ffp3 bez 

ventilku 99Kč + DPH   



Spirit Cleaner GEL- Neoplachová alkoholová dezinfekce osobní hygieny na 

ruce s prokázanou virucidní aktivitou s obsahem 76,6% ethanolu.                              

          Má velmi jemnou konzistenci podobné oleji . Nevysušuje pokožku a je 

příjemný. Nemusí se oplachovat a lze použít i na                                veškeré 

povrchy . Použítí do dávkovačů nebo do roztřikovače.  

Hand Clear     -  Oplachový čistící gelový prostředek ( mýdlo) s virucidními 

a bakteriocidními účinky s okamžitým účinkem. Tento prostředek je také 

používán na dezinfekci povrchů a to i díky tomu , že zde není použit alkohol.                               

                              Díky přidané složce je také používán mýdlo na ruce ve 

zdravotnicví.  Prostředek je bez zápachu.

Spirit Cleaner GEL

 kapesní balení-  100 ml / 66Kč + DPH   a    250 ml / 130,- Kč+ 

DPH,  

 balení do dávkovačů  1l / 85Kč + DPH   a     5l / 400Kč + DPH

Hand Clear

1l / 85 Kč+ DPH             

5l / 390 Kč + DPH

Doprava:  zdarma při objednávce nad 15 l  ,  nebo 100 ks při 

balení  100 ml a 250ml

Naše nabídka zahrnuje pronájem:

-        hygienických stanic pro dezinfekci rukou

-        průmyslových ozónových generátorů pro dezinfekci vzduchu

-        profesionálních aplikátorů / mlhovačů dezinfekce pro dezinfekci 

povrchů

 

jednorázové ochranné roušky IIR s gumičkou okolo uší a přizpůsobením na 

nos, BFE 95% v tomto parametru ochrany srovnatelná s respirátorem FFP2, 

KN95,

od 500.000 ks/ 6,50 Kč

1.000.000 ks/ 6,00 Kč

1.000.001 ks/ 5,50 Kč

ceny bez DPH

Respirátor na více použití. Lze jej vydezinfikovat a znovu použít.

Nejvyšší stupeň ochrany

V krabičce je 10 kusů (minimální odběr). 

Každý kus je zabalený zvlášť (možnost prodávat pak samostatně). 

Zastupujeme značku Oxyline

Cena za kus je 110,- Kč (bez DPH). 

15.990 Kč/ks



Maska CM-6, filtr P3 R a další filtry.

Masky i ve variantě, speciálně určené pro zdravotnictví a další obory

v kombinaci s vhodným filtrem zajišťují masky 

maximální ochranu očí, obličeje a dýchacích orgánů 

uživatele proti účinkům bakterií a virů, toxických 

plynů, aerosolů a par, biologických látek apod.

V případě zájmu zašlou cenovou nabídku
roušky od 1,45 Kč bez DPH;

FFP2 od 11,50 Kč bez DPH;

FFP3 od 40 Kč bez DPH;

Dodavatel technologie je společnost JVL Group s.r.o. Cena za 1 ks: 

Základní cena za ochranné overaly je 185,- Kč bez DPH, při 

specifikované poptávce a množství se cena může snížit. 

285 600 Kč bez DPH

Nabídka provozovny - poskytnout 55 lůžek.

V provozovně je kuchyň, která aktuálně vaří pro rozvoz.

V případě zájmu jsou schopni prostory vydezinfikovat a připravit.



Je-li situace vážná, není-li čas vyřizovat návrhy přes ZP, a je-li potřeba 

jednat rychle a ve větším měřítku (tedy více lůžek a kapacit), jsme schopni 

uvolnit téměř celou naši ubytovnu – 49 lůžek ve 1 – 10ti lůžkových pokojích 

(4L, 4L, 1L, 3L, 8L, 10L, 3L, 4L, 3L, 4L), pokoje jsou bez sociálního 

zařízení, koupelny a toalety jsou zde společné (dámské a pánské). Jeden 2L a 

jeden 3L s vlastním sociálním zařízením. Malá společenská místnost a 

kuchyňka. Vzdálenost od léčebny 100m. Tato lůžka jsou k dispozici ihned. 

Dále jsme schopni ve Východní budově s plánovanou rekonstrukcí uvolnit 

první patro (34 lůžek). Rekonstrukce bude probíhat na 3. patře v uzavřeném 

režimu, práce budou ale zpočátku hlučnější. Pokud se nebude jednat o děti v 

režimu pacientů, nevidím v tom až takový problém. 

různé rozměry, od 87710 Kč

lůžka Galaxy II, U výrobce máme rezervovaných 500 ks, které jsme schopni 

distribuovat po 4 dnech v počtu 90 kusů. Všech 500 ks jsme schopni dodat 

během 3 - 4 týdnů

46 000Kč/ks bez DPH, 

prostory pavilonu A k využití pro "polní nemocnici". 

cena neuvedena, odkaz na informace na webu



k plošné dezinfekci všech venkovních ploch, tak k důkladné dezinfekci 

všech interiérů, včetně nemocnic, domovů pro seniory, škol apod. 

dekontaminace a dezinfekce těmito zařízeními je velmi jednoduchá, 

velmi rychlá a účinná

v případě zájmu zašlou konkrétní nabídku této techniky a 

dezinfekce 



93 dvoulůžkových pokojů za úhradu „základních“ fixních nákladů, 500 Kč/bez DPH za 

pokoj/noc při obsazení celého LH Hotelu Jana, prosté náklady 

ve výše uvedené ceně zahrnují: obsazenou recepci 24 h., 

dvoulůžkové pokoje s oddělitelnými lůžky (kromě 8 pokojů 

kategorie Junior suite), vybavené ložním prádlem, TV, 

minibarem, wi-fi připojením na internet, telefonem, samostatnou 

koupelnou s WC, topení/ svícení/vodné, základní údržbu 

(údržbář na místě), nájemné objektu, které hradíme majiteli, bez 

stravy (můžeme zajistit v případě požadavku plné penze v 

hotelové restauraci – i s donáškou na pokoje), bez jiného 

personálu (ostatní personál budeme držet na své náklady na min. 

60% náhrad doma a budeme čerpat možné podpory),  bez úklidu 

(nevíme, jaké jsou zdravotnické požadavky - nicméně jsme 

schopni jej zajistit), bez ostatních fixních nákladů, které bychom 

nesli my (měsíční fixní platby za  hotelové systémy a webové 

prezentace, paušály za IT a telekomunikační služby, 

outsourcované služby účetní a další)

 



v případě zájmu domluva na zápůjčce vzorku na týden

textilní rouška základní 45 Kč bez DPH, textilní rouška s nanofiltrem 100 Kč 

bez DPH, textilní rouška se stříbrným vláknem 80 Kč bez DPH, textilní 

rouška s nanomateriálem 150 Kč bez DPH,  respirační rouška s ochranným 

filtrem KN95 (N95), certifikát, univerzální velikost, bílá, doba dodání dle 

objednaného množství, cena: od 12,90 Kč DPH, jednorázová rouška, 

univerzální velikost, cena od 2,70 Kč bez DPH 



Enjoy sanity cena za 1 ks 109.000 Kč s DPH , Enjoy Silver clean 

1l cena 4.346 Kč s DPH

dezinfekční přípravek na ruce (receptura Anti-COVID), dezinfekční 

gel na ruce, dezinfekční přípravek na povrchy, min. objednávka 

dezinfekčních přípravků včetně dopravy je stanovena na 5.000,- Kč 

bez DPH v případě, že nebude objednáno i jiné zboží

samostatná příloha (obsah, ceník, záruční doba)

nabídka ochranných zdravotnických pomůcek včetně ceníku v samostatné příloze

Z MZd ČR zaslaná nabídka formou tabulkového přehledu 

SADA č. 6 ke dni 03. 11. 2020.



nabídka včetně ceníku v samostatné příloze Z MZd ČR zaslaná nabídka formou tabulkového přehledu 

SADA č. 6 ke dni 03. 11. 2020.

Z MZd ČR zaslaná nabídka formou tabulkového přehledu 

SADA č. 6 ke dni 03. 11. 2020.

Z MZd ČR zaslaná nabídka formou tabulkového přehledu 

SADA č. 6 ke dni 03. 11. 2020.

RKN95_2 RESPIRÁTOR KN 95/FFP2 baleno po 20 ks, balené po 1ks, v 

zavařených sáčcích, výrobce: Zhonkkang (Shenzen) Medical device protection, 

model: k zk 008(Folding) Cena 13-16 Kč/ks dle odebraného množství,                                                                                                               

                                                                                      dále pak kvalitní respirátory 

FFP3 turecké výroby:

RFFP3VD2934 Respirátor FFP s ventilem, baleno po 10 ks, balené po 1ks v 

zavařených sáčcích, výrobce: DNA Maske, Turecko, model 2934, Cena 88 Kč

RFFP3BD2941 Respirátor FFP3 bez ventilu, baleno po 10 ks, balené po 1ks v 

zavařených sáčcích, výrobce: DNA Maske, Turecko, model 2941

Cena 88 Kč

Uvedené ceny jsou orientační, při vyšším odběru je možná sleva dle velikosti 

objednávky. Příslušné certifikáty. Ke všem cenám je třeba připočítat DPH. Při větším 

odběru poskytujeme dopravu zdarma, jinak dle kalkulace.

Nabídnuté zboží firma Verbascum dováží přímo od výrobců.

Není problém dodat vzorky nebo menší pilotní šarži.

ve dvou samostatných přílohách ukázka části výrobního 

sortimentu



Pro další informace, cenovou nabídku nebo objednání napište prosím 

na jan.stuchlik@workswell.cz.

Obsah balení: Bispektrální kamera (RGB a termovizní) s 

ochranným průzorem, zařízení pro zaostření termokamery, 

ochranný kryt na objektiv termokamery, černé těleso pro 

kontinuální re-kalibraci, kalibrační certifikát pro černé 

těleso, napájecí adaptér pro černé těleso, mikro SD karta, 

5 m mikro HDMI kabel, 2 x napájecí adaptér, 1x software 

license pro dodatečnou analýzu pomocí desktopového 

SW, bezdrátová klávesnice, Quick start guide, pevný kufr 

pro přenos zařízení. Více k metodice na odkaze: 

https://workswell.cz/metodika-pro-screening-horecnatych-

stavu-za-pouziti-termokamery/

Výprodej zásob: 0.94 kč/ks  (při odběru 100 000 ks), 0.99 kč/ks  (při odběru 50 000 

ks), 1.08 kč/ks  (při odběru 20 000 ks), 1.42 kč/ks  (při odběru 2 000 ks), Ceny jsou 

uvedeny bez DPH

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH na odkaze: https://www.levnerousky.net/. Při objednání 

nad 100 000 kusů může být doba dodání do 10 dní.

V našem katalogu v příloze naleznete:

•Ochranné Overaly typů 5B/6B Žlutý pruh  od  105,- Kč/ks

•Ochranné Overaly typů 5B/6B Modrý pruh od 115,- Kč/ks  

•Ochranné Overaly typů 3B/4B od 135,- Kč/ks  

•Respirátor typu FFP 2 od  11,- Kč/ks

•Respirátor typu FFP 3 bez ventilu od 29,- Kč/ks

•Všechny typy roušek od nemedicínských až po chirurgické za velmi 

nízké ceny.

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. 

https://mail.olkraj.cz/owa/redir.aspx?C=hAmp3Wc1gdjPgGF3Kvi5xHzoBRFaCLOIHCAyknVQmxWTFHr_T4XYCA..&URL=mailto%3ajan.stuchlik%40workswell.cz%3fsubject%3dZv%25C3%25BDhodn%25C4%259Bn%25C3%25A1%2520nab%25C3%25ADdka%2520MEDICAS
https://mail.olkraj.cz/owa/redir.aspx?C=hAmp3Wc1gdjPgGF3Kvi5xHzoBRFaCLOIHCAyknVQmxWTFHr_T4XYCA..&URL=mailto%3ajan.stuchlik%40workswell.cz%3fsubject%3dZv%25C3%25BDhodn%25C4%259Bn%25C3%25A1%2520nab%25C3%25ADdka%2520MEDICAS
https://workswell.cz/metodika-pro-screening-horecnatych-stavu-za-pouziti-termokamery/
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Naše přístroje jsou naopak hygienicky zcela odpovídající 

všech evropským normám a hygienickým standardům. 

Přístroje používají schválenou chemickou substanci – 

roztok pro tvorbu nanomlhoviny, který je schválen 

Ministerstvem zdravotnictví ( č.j. OVZ-32.4-

16.3.07/13047).  Přístroj je možno shlédnout na ČVUT, 

kde specialisté vše předvedou a vysvětlí.

Cena za dezinfekci všech povrchů dvousložkovou nanotechnologií:      

Plocha v m2 a cena Kč za 1m2 bez DPH

do 1000 m2 - cena 160,-,  do 3000 m2 - cena140,-,  do 5000 m2 - cena 

120,-,  do 10000 m2 - cena 100,-, nad 10000 m2 - cena 90,-  

Samostatné přílohy (ceník, dezinfekční test, bezpečnostní 

test, protokol o zkoušce, zdravotní nezávadnost, posudek)

V případě zájmu najdete bližší informace na 

https://www.tfpuniv.eu/produkty/dezinfekcni-brana nebo nás osobně 

kontaktujte…

Samostatná příloha (vlastnosti, normy a účinky dezifekce).



Cena respirátorů FFP2 je snížená na 9,50 Kč při větším odběru nad 5000ks se dá 

snížit na 9 Kč bez DPH. Doprava je zdarma. K dispozici roušky, nitrilové rukavice. 

V případě plánu větší objednávky kontaktovat s dostatečným předstihem.

podrobnosti v příloze, 

kontakt na firmu od předsedy SSHR k využití

Cena je od 200 Kč/ks + DPH. V samostatné přloze fotky ochranného obleku.

Na výběr dvě velikosti, v černé a šedé barvě, a náhradní folie štítu. Nabízíme 

také náhradní folie štítu za cenu 33,46 Kč. 

------

Poloviční štíty

Při objednávce 20 kusů je jednotková cena 86,00 Kč bez DPH.

Při objednávce 50 kusů je cena za kus pouze 81,35 Kč bez DPH.

Náhraní folie štítu za cenu 33,46 Kč.

V samostatné příloze fotografie štítů.

Respirátory FFP2 / KN95, s tvarovacím plíškem, za nejlepších 

podmínek, oděr od 10.000ks, ceny od 9,5Kč včetně DPH. 

(více jak 500tis kusů skladem)

V samostatné příloze certifikát a prohlášení o shodě.



České respirátory:

FFP3 - Cena 34,-Kč/1 ks (bez DPH). Filtrační vrstva použitá při výrobě tohoto 4-

vrstvého respirátoru byla vyvinuta ve spolupráci s odborným týmem Technické 

university v Liberci.   

Respirátor GPP2 FFP2 NR (CE) - od 10,50 Kč/ks bez DPH (dle objednaného 

množství)

V samostatné příloze  Certifikát EU přezkoušení typu č. 1024/E-

117/2020 a produktový list.

https://www.generalpublic.cz/produkty

Cenová nabídka: 

Objem/cena bez DPH kus/Cena s DPH kus/ 

do 500 000 ks/87,00 Kč/105,27 Kč 

500 000 - 1 mil/84,00 Kč/101,64 Kč 

1 mil -2 mil/79,00 Kč/95,59 Kč 

2 mil - 3 mil/74,00 Kč/89,54 Kč 

Nad 3 mil/cena dle  objemu 

Platební podmínky budou definovány dle předpokládaného objemu.

V případě potřeby jsme připraveni předat vzorky k případnému otestování.

 3-vrstvé jednorázové roušky  – od 0,85 Kč, respirátory FFP2 – od 8,50 Kč, 

respirátory FFP3 – od 16 ,- Kč, ochranné ANTI-COVID obleky – od 155,- Kč, 

AG testy (z nosu) od 89 Kč/ks bez DPH

nitrilové a latexové rukavice od 2,99 Kč

V samostatné příloze ceník.



Cena 8.750Kč vč.DPH/box25ks, cena za ks/350Kč vč.DPH. Při 

velkoodběrumožnost individuální cenové nabídky. 

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU: www.edfchallenge.com/distribuce

STANDARD Q COVID-19 Ag Test (25 testů) - cena po slevě 3.825,00 

Kč, 4.628,00 Kč s DPH, 1 ks sleva 25%

k antigenovým testům.Rychlý imunochromatografický test

pro kvalitativní stanovení antigenu COVID-19

z výtěru krku a nosu bez použití přístroje

Pro více informací zasíláme odkaz na naše webové stránky: 

https://www.labmark.cz/standard-q-covid-19-ag-test-25-

testu?variant_id=20936



antigenní slinové testy 140Kč/ks bez DPH (min. odběr 100ks)

jednrázová rouška česká 1,10 Kč/ks bez DPH,

KN95 Čína 7,50 Kč/ks bez DPH

FFP2 CZ 15,50 Kč/ks bez DPH

respirátor FFP3 bez ventilku - Turecko - 50 Kč bez DPH

respirátor FFP3 s ventilkem - Turecko - 55 Kč bez DPH

rukavice nitrilové, velikosti M, L, XL - 3,25 Kč/ks bez DPH - na dotaz, 

komunikujeme s dodavateli

rukavice vinylové, velikosti M, L, XL - 2,30 Kč/ks bez DPH - na dotaz, 

komunikujeme s dodavateli

další viz příloha

-----

Ceny se mění téměř každý týden. Platnost cenové nabídky je tedy 

proměnlivá, je vždy nejlepší obratem volat a rezervovat, či dohodnout 

detaily.

V samostatné příloze nový ceník.



CENA: do 900 ks    ..........229 kč bez DPH,  945-2205 ks ...........200 kč bez 

DPH, nad 2250 ks...........189 kč bez DPH

Pro více informací či cenovou nabídku, prosím, kontaktujte Ing. Ondřeje 

Štainera.

Více informací o možné kapacitě a cenách naleznete v příloze.

V samostatné příloze ceník. Z ceníku 20 % sleva.



V příloze si dovoluji poslat návrh pro výše zmíněný Pardubický 

kraj.

Test ze slin a výsledek je hotový za 10 min.

od 126 000 Kč bez DPH více typů

FFP2/KN95 - 21 Kč (konečná cena snížena o 21%DPH)

FFP2 Cena za kus:

 do 500 Ks....31 Kč + DPH

501 - 1.500...29 Kč + DPH

1501 - .....27 Kč + DPH

-------

Ag testy ze slin - 245 Kč/ks;

Rychlý antigenní test VivaDiag SARS-CoV-2 ...175 kč /kus  DPH je 0%

Humasis COVID-19 Ag Test.................165,- /kus  DPH je 0%

Dodávka 2-3 dny.

certifikované CE2163



tuberkulínka 1ml 3,3 Kč/ks bez DPH; 

FFP2 8,3 Kč/ks bez DPH;

3,1 Kč/ks bez DPH

zaslán katalog

antigenní slinové testy od 90 Kč/ks bez DPH do 14 dnů

zařízení na bezkontaktní dezinfekci lidí a oblečení, Poskytují 

plně automatizované řešení dezinfekce osobve vstupních 

prostorách budov, výrobních závodů, průmyslových hal, ale i 

kancelářských prostor, kde je třeba dezinfikovat velký počet lidí 

v krátkém čase.

respirátor FFP3 s ventilátorem

---

Systém je založen na nově vyvinutém respirátoru FFP3, tedy 

nejvyššímu stupni ochrany proti korona viru, s ventilátorem, 

který umožní extrémně snadné dýchaní, tak jako bez respirátoru, 

což je nejen důležité pro seniory, kteří mají problém s dýcháním 

přes respirátor a proto nejvyšší ochranu FFP3 zpravidla 

nepoužívají, ale i pro ty kteří musí nosit roušky nebo respirátory 

dlouhé hodiny. Dosud nejvyšší stupeň ochrany FFP3 nemohl byt 

nařízen právě pro obtížnost dýchání. Výhodou nově vyvinutého 

respirátoru je i cenová dostupnost, která je vzhledem k nové 

konstrukci příznivější než u stávajících respirátoru. Další 

výhodou je, že systém, je nezávislý na mutacích korona viru, kdy 

i vakcíny mohou ztratit účinnost.

antigenní testy od 89Kč/ks bez DPH, 

FFP3 od 35Kč/ks bez DPH,

FFP2 od 9,50Kč/ks bez DPH.

dodán ceník

od 67Kč bez DPH

Cena je 7,5,-kč za kus Minimální odběr je 3 000ks

ZendCell COID-19 Rapid Antigen Test



bezdotykový teploměr - z 1.490,- (-53%) za 699,- Kč (s DPH);

FFP3 od 138Kč/ks;

roušky od 6,21Kč/ks;

KN95 od 10 Kč/ks bez DPH;

FFP2 od 11,90 Kč/ks bez DPH

-------

antigennÍ test LEPU MEDICAL (z nosu) jsou:

pod  60 Kč.

Při odběru 10.000 ks antigenních rychlotestů, 

za celkovou částku 599.900 Kč (jeden test = 59,99,- Kč/ks). 

Doprava a balné by v tomto případě bylo zdarma. 

Vaše dodací a platební podmínky budeme respektovat. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě, že nám sdělíte, že máte prokazatelně, (faktura od 

konkurence), nižší cenové nabídky, (produktů stejné kvality, 

stejného typu zboží), naše ceny Vám dorovnáme s 

konkurenčními cenami, a jako poděkování, za Váš postřeh, 

dostanete od nás  automaticky,  ještě o 10% lepší cenu, oproti 

konkurenční nabídce.

Cena respirátorů FFP2 je snížená na 9,50 Kč bez DPH. 

KN95 od 8,50 Kč bez DPH. Doprava je zdarma.  

--

Ag testy ze slin 120 Kč/ks

Antigenní rychlo-testy (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test - NOVACHECK) Pro více informací navštivte náš web : novachecktest.com 

turecké výroby (nejedná se o Čínské testy)  a aktuálně mají 

udělenou i výjimku MZČR pro sebetestování. 

V případě vašeho zájmu, vám uděláme individuální cenovou 

nabídku. 

Testy balené po 25 ks jsou skladem a můžeme je okamžitě 

distribuovat. 

Testy samostatně balené, vhodné například do lékáren, budeme 

mít skladem po 17.3
sortiment z mikrovlákna pro opakované použití: operační pláště, 

operační roušky (krytí - na pacienty), operační haleny, operační 

kalhoty, zdravotnické návštěvnické pláště, zdravotnické 

ochranné pláště, zdravotnické ochranné kombinézy (celotělové - 

pokrývající celé tělo od hlavy až k patě)



FlowFlex – SARS-CoV-2 - 120Kč/ks, balení dle počtu ks od 3000 Kč bez 

DPH;

FFP2 - od 9,50 Kč/ks bez DPH

rouška zdravotnická - od 5 Kč/ks bez DPH

https://ochranne-respiratory.cz/

FlowFlex – SARS-CoV-2 (ACON) samotestování

respirátor KN95 - Cena 10Kč/ 1 kus, minimální odběr 50ks.

Nad 500ks cena 9Kč.

Nad 5 000ks možnost další slevy.

+ doprava 120Kč

FFP2 černé - NC od 11,50 Kč bez DPH

provozní náklady  Citröen Jumper 2,2 HDI 4 palet, spolupráce při distribuci OOP, 

Morava, Vysočina.. Cena - provozní náklady

systém pro bezpečnou izolaci infekčních pacientů

nano FFP2 od 24 Kč (dle množství) bez DPH; nano roušky od 25 Kč čekací doba v případě objednávky je snížena na maximálně 5 

pracovních dnů (nano FFP2)

https://ochranne-respiratory.cz/FlowFlex – SARS-CoV-2 (ACON) samotestování
https://ochranne-respiratory.cz/FlowFlex – SARS-CoV-2 (ACON) samotestování
https://ochranne-respiratory.cz/FlowFlex – SARS-CoV-2 (ACON) samotestování
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Uvedená cena je za 25 ks v balení 

Panbio

COVID-19 Ag Rapid Test Device

(NAZOFARYNGEÁLNÍ)

6 490 Kč 621 Kč –10 % 



4 850,40 Kč bez DPH

dostupnost 5 dní

5 869 Kč
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Uvedená cena je za 25 ks v balení 

Panbio

COVID-19 Ag Rapid Test Device

(NAZOFARYNGEÁLNÍ)

6 490 Kč 621 Kč –10 % 



4 850,40 Kč bez DPH

dostupnost 5 dní

5 869 Kč



Poskytovatel Adresa sídla Adresa zařízení Osoba jednající

1 Sigma Grpup a.s.

Jana Sigmunda 313, Lutín Milan Stratil

2 Intimidia s.r.o. Havlíčkova 206/58, Jihlava Zdeněk Pauzar

3 Domestav Špitálka 23 / 602 00 Brno Oskar Špavor Bc.

4 Hodonský s.r.o.
 Bratislavská 2664

, Břeclav

Ladislav Hodonský

5 ZAHAS S.R.O., 

Trnávka 11, 751 31

 Lipník nad Bečvou

BC. KARLA VEBROVÁ

6 Techtex s.r.o. Martin Maličký

7 Šijeme roušky

8 Trops sport

9 Tiskne celé Česko

10 JUDr, Gabriel Pöthe

11 Moděva Konice

Švehlova 44, Konice Bc. Lenka Pajchlová

12 Holík International s.r.o.

Za Dvorem 612, Zlín Daniela Janíková, Sales Manager of 

Medical Division

13 KR REAL s.r.o. 

NA PŘÍKOPĚ 1047/17, 100 00 PRAHA 1                                   

Domaželice 182 , 751 15 DOMAŽELICE

14 FIRMA POINT S.R.O. 
Sklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 

1087, 252 19 Rudná u Prahy

Filip Štrébl

15 LUMA trading s.r.o. Za Mlýnem 2945/56, Přerov  750 02 Jana Holáňová

16 CEO Pro Athlete s.r.o. Michal Rajnoha

17 TIBEX, spol. s r.o.
Průmyslová 281

373 82, Boršov nad Vltavou

Vendula Trčková

18 Likvidace skladů EU
Nerudova 373

533 45 Čeperka

Radek Svoboda

19 TWO BROTHERS PRINTING COMPANY
Kuštova 637

269 01 Rakovník

Jiří Fuksa

20 EUREX
Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Šárka Dědičová



21 CHIRONAX-DIZ s.r.o.
V Korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 

Praha 10

Mgr. Barbora Horáčková

22 BELdental,s.r.o.

Mojmirovcu 799/45

709 00 Ostrava

Ing. Zuzana Heiník Bělová

ředitelka

24 DP/protection

David Kuthan

25 MIRO - Protective Gloves Borová u Poličky Jiri Ehrenberger

26 SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o.
Pražákova 1008/69,              639 00 Brno-

jih

Jaroslav Kalina

27 Agenal s.r.o.

Šumperská 937, Uničov 783 91 Antonín Londa

28 Verditos IT Solution
gen. Píky 319/14, Olomouc - Řepčín 

77900

Miroslav Ševčík

29 eurex

Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Šárka Dědičová

30 Gala a.s.

Západní 75, Prostějov Alena Grmelová

31 Zafax Medical
Ondřej Svoboda

32 ZPROGO team s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, Praha 2 Petr Urbánek

33 4Leaders, s.r.o.
Pod Kozím hrádkem 635, Měšice, Tábor Tomáš Čech

34 Vistex Medical s.r.o.

Pražská 440, 281 67 Stř. Skalice Richard Kováč

35 STK Slatina a.s.
Prikop 843/4, Brno Adam Peter Wolfsberg

36 BC One s.r.o. Plané u Mariánských Lázní Vendula Pěrušková



37 Mistral Security
Steinerova 735/1, Praha 4 Nikola Hamplová 

38 Shantui

Shanghai, Čína

39 ProSpánek SE

Hybernská 1271/32

110 00 Praha 1                Provozovna :  

Dimitrovova 603/6, 568 02 Svitavy

KUDLOVÁ LUCIE

40 EXTRA Partners s.r.o.

č.p. 1226|                               Uherské 

Hradiště 686 01

Jakub Urbánek - jednatel

41 iTrade Group s.r.o.

Vladan Kudláček - jednatel

42 Nabídku zaslal Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Bc. Roman SPÁČIL

43 ADVERTES GROUP a.s.
Lohniského 901/7,          Hlubočepy, 152 

00 Praha 5

Jakub Vajner

44 DSS PLC
Kloboučnická 1735/26 

140 00 Prague

Josef Rot

45 MOBIOLA WORLDWIDE s.r.o.

Českobratrská 692/15

702 00, Moravská Ostrava

Jan Michalík

46 Lonea company s.r.o.

Korespondenční adresa: Prostějovská 3 , 

79821 Bedihošť         Fakturační adresa:                    

Dolni 3137/100, 79601 Prostějov

Petr Knapek

47 Lipta-TDP a.s.

Rokytnice 462

755 01 Vsetín

Ing. Zemánek Jan, ředitel

48 Epic Trade 
Chilská 1, 149 00 Praha Filip Jirka

49 Wildgame.cz

Řípská 1525/11g, Brno Michal Hynšt

50 Total Wristbands s.r.o.

Botanická 593/4, 602 00 Brno Klaudia Kalánová

51 Intelsol s.r.o.
Hostýnská 520/14

108 00 Praha 10 

Patrik Mádl



52 HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.

Rýmařov Romana Pelikánová

53 Zboží z konkurzu
Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - 

Hostivař

Čapkova 235/23, 353 01 

Mariánské Lázně

53 JJ25, s.r.o.

Štefánikova 21/111, Trnava, Slovensko Štefánikova 21/111, Trnava, 

Slovensko

Ing. Tomáš Kučera

54 ProSpánek SE

Hybernská 1271/32, Praha 1 Provozovna :  Dimitrovova 

603/6, 568 02 Svitavy

KUDLOVÁ LUCIE

55 Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 

Praha

Jiří Šintál

56 EXTRA SERVIS s.r.o.
Sochorova 3226/40

616 00 Brno

Mgr. Jindřich Hovorka

jednatel

57 MEDIATRADE s.r.o
č.p. 34

75701 Poličná

Stulík Jiří

58 Robot Protect s.r.o. 

Lomená 404/14,                      Liberec V-

Kristiánov,

460 05 Liberec

Tomáš Reichelt

59 SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o.
Pražákova 1008/69 ,                   639 00 

Brno-jih

Jaroslav Kalina

Jednatel

60 https://www.respiratory-pro-cechy.cz/
Vladan Kudláček - jednatel firmy

61 CHINAPARTNER.EU s.r.o. 
Pernerova 676/51, 186 00, Praha 8 Ing. Robert Sliž Ph.D. 史羅賓 

博士

62 Nářadí Chrudim

Dřenice 43, 537 01 Chrudim Radek Drbal

63 Jakes Invest s.r.o.

Radimova 2342/36, Praha 6 Radimova 2342/36, Praha 7 Bc. Tomáš Bartušek

https://www.respiratory-pro-cechy.cz/


64 INTV s.r.o.  Vojtěch Mikuláš

65 Almeda
Sluneční náměstí 11

158 00  Praha 5

Ing. Aleš Závorka

66 Rehalectus s.r.o.
Wellnerova 301/20

779 00 Olomouc

Mgr.Gabriela Urbánková

jednatel 

67 SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Cejl 494/25                                    602 00 

Brno-Zábrdovice

Marek ŠPILLER

68 Anorac spol. s r.o.
Brněnská 289

664 61 Holasice

Ing. Pavel Minář

69 TITAN spol. s r.o.

Skrýšovská 449, 393 01 Pelhřimov Robert   Hampl

70 ZDRAVÁ TRÁVA s.r.o. 
Hornická 686/38

735 42 Těrlicko

Radek Pytlík

71 FLOR SERVICE TRADE, s .r.o.

Kopečná 940/14

602 00 Brno

Vladan Minařík

72 Kroslak s.r.o.
Nitrianska Blatnica, SK Rastislav Kukla

73 Edel unit s.r.o.
Dlouhá 35, Praha 1 Michal Kranich

74 FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING

Kanceláře + sklad: U Řempa 895/14, 

36017 Karlovy Vary

Logistic Park Rudná, K 

Vypichu 1087, 252 19 Rudná u 

Prahy

75 Bonus Pactum s.r.o.
Na pořící 1038/6, 110 00 Praha 1 - Nové 

Město

Michal Chrástecký, jednatel

76 Support Group s.r.o.
Dluhonská 41, 750 02 Přerov Michal Gregovský

77 Jakes Technology s.r.o.
Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 

Břevnov

Ing. Arch. Ing. Patrik Jakeš

78 NEODUAL s.r.o.
Letohradská 755/50

, Praha 7

PhDr. Ján Skovajsa

79

FLOR SERVICE TRADE, s .r.o. Kopečná 14, Brno Bc. Vladan Minařík

80 Helicar Wash

Radek Tatýrek 

81 4Leaders, s.r.o.
Pod Kozím hrádkem 635, Měšice, 391 56 

Tábor

Ing. Tomáš Čech

82
FATH Components Kft. 2040 Budaörs , Gyár u. 2. 

, Maďarsko

Tomáš Klusák



83 Mediatrade s.r.o. Poličná 34, Poličná Poličná 34, Poličná Adam Frank

84 Respirátory pro Čechy www.respiratory-pro-cechy.cz Vladan Kudláček - jednatel firmy

85 Hanes CR s.r.o.

86
Carrie Zheng Čína Carrie Zheng

87
ALMEDA a.s. Sluneční náměstí 11, Praha Ing. Aleš Závorka

88 Coolagency ns.r.o. Koněvova 141, Praha 3

89
Wildgame Řípska 11g, Brno Mgr. Adam Peter Wolfsberg

90
Štěpánekauto s.r.o. Mgr. Michal Radík

91 Eastgate Trading Limited Hong Kong Bronislav Otrusina.

92 Hospodářská komora hl. města Prahy nám. Franze Kafky 7, Praha Mgr. Jana ZLÁMALOVÁ

93

Agentura Devět měsíců s.r.o. 2. května 1536,760 01, Zlín 2. května 1536,760 01, Zlín Marek Toman

94
Respirátor-shop Auředník Michal

95

Baterie Centrum, s.r.o. Radek Erben

96 R.P.I. REAL spol. s r.o. Sokolovská 1007, 334 41 Dobřany Bohuslav Straka

97
iTrade Group s.r.o.  Novoměstská 960, 537 01 CHRUDIM Vladan Kudláček

98 Mistfin Ing. Michal Štěrba

99

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Kanceláře + sklad: U Řempa 895/14, 

36017 Karlovy Vary

Sklad: Logistic Park Rudná, K 

Vypichu 1087, 252 19 Rudná u 

Prahy

100
HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146, Hranice Obránců míru 2146, Hranice

http://www.respiratory-pro-cechy.cz/


101 i Trade group s.r.o. Novoměstká 960, Chrudim Novoměstká 960, Chrudim

102
ËKCOS Kraftova 10, Praha 5 Kraftova 10, Praha 6 Michal Šeděnka

103

DEKOR, spol. s r. o. Hradišťská 849

687 08 Buchlovice

Czech Republic

Bc. Sabina Šedová

104 Sales Representative Vojtěšská 211/6, Praha 110 00 Ivana Skalicka

105
SSP Sales s.r.o. Smilova 485, Pardubice 530 02 Aneta Jirousková

106 Scimed Biotechnologies s.r.o. Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 Ing. Adéla Zagainovová, MBA

107
Supportgroup Dluhonská 41, Přerov 750 02 Michal Gregovský

108

ŠtěpánekAutoCompany s.r.o. Unhošťská 2743, 272 01 Kladno Mgr. Michal Radík;

Michaela Kubernátová

109 SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o. Pražákova 1008/69 , 639 00 Brno-jih Jaroslav Kalina

110

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING kancelář+sklad:U Řempa 895/14, 36017 

Karlovy Vary

Sklad:Logistic Park Rudná, 

K Vypichu 1087, 252 19 

Rudná u Prahy

111
Renturi s.r.o. Jakub Zrník

112
SAPRO s.r.o.Třinec Konská 455;  739 95 Třinec Radek Michalík

113 Syscae s.r.o. Pražská 99, 370 04 České Budějovice Milan Koblas

114

ISVS.CZ Jaromír Soldát



115

PHP Trade s.r.o.

116

RAMA BOHEMIA,a.s. Spojovací 231, 277 42 Obříství Soňa Vymerová

117
Cadena life, s.r.o. David Fojtek

118

SANTADRIA s.r.o. Tomáš Zábranský

119 4BIZ B2B s.r.o.

Francouzská 6167/5

708 00 Ostrava 

Ing. Kateřina Sváčková

120
Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno Michal Hynšt

121

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Sklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 

1087, 252 19 Rudná u PrahySklad: 

Logistic Park Rudná, K Vypichu 1087, 

252 19 Rudná u Prahy

Kanceláře + sklad: U Řempa 

895/14, 36017 Karlovy Vary

122
HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146; 753 01 Hranice

123

Support Group s.r.o. Dluhonská 41

 Přerov 750 02

 Czech republic

Michal Gregovský

124 SHENZHEN SOLI LIMITED Michelle Song

125
Syscae s.r.o. Pražská 99, 370 04 České Budějovice Milan Koblas



126

Cool agency s.r.o. Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 Robert Hampl, obchodní manažer

127

Grand Europe Association Freyova 12/1, 190 00 Praha 9 Pavel Gredner

128

Alena Benešová - Odema (Slovenská republika) Nábrežie slobody 795/2, 020 01 Púchov Mgr. Erika Michalcová

129

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Sklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 

1087, 252 19 Rudná u PrahySklad: 

Logistic Park Rudná, K Vypichu 1087, 

252 19 Rudná u Prahy

Kanceláře + sklad: U Řempa 895/14, 36017 Karlovy Vary

130

SUPERVIZE HOLOGRAMY s.r.o.  Pražákova 1008/69 , 639 00 Brno-jih Jaroslav Kalina

131

Renturi s.r.o. Nám. 14. Října 1307/2

 Praha 5 – Smíchov, 150 00

Monika Mašková



132

Baterie Centrum, s.r.o. Radek Erben

133

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Sklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 1087, 252 19 Rudná u PrahySklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 1087, 252 19 Rudná u PrahyKanceláře + sklad: U Řempa 

895/14, 36017 Karlovy Vary

134

SFMOTORS Českomoravská 27, Praha

135

Agentura Devět měsíců s.r.o. 2. května 1536, Zlín Ondřej Bárta - jednatel

136

respirator-shop.cz Auředník Michal

137

ILICO Europe s.r.o. Králodvorská 16 Prague 1 110 00 Jan Radil

138

H&D a.s. Olomoucká 37, 796 01  Prostějov Monika Havlová                    Ing. 

Ivo Havel, předseda představenstva



139

FIRMA POINT s.r.o. dba GENERAL TRADING Sklad: Logistic Park Rudná, K Vypichu 

1087, 252 19 Rudná u PrahySklad: 

Logistic Park Rudná, K Vypichu 1087, 

252 19 Rudná u Prahy

Kanceláře + sklad: U Řempa 

895/14, 36017 Karlovy Vary

140

Wildgame.cz Řípská 1525/11g, Brno

 

  

Michal Hynšt

141

SRP, s.r.o. Podnásepní 1d, 602 00 BRNO MUDr. Erik Urbánek

142

HC solutions s.r.o. Obránců míru 2146; 753 01 Hranice

143

Drekoma Pražská 636

 CZ – 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Jiřina Molinková 



144 Wildgame.cz

Řípská 1525/11g, Brno

 

  

Michal Hynšt

145 Vistex Medical s.r.o.

Pražská 440, 281 67 Stř. Skalice zákaznické centrum

Praskova 11, Olomouc

Bc. Richard Kováč

146 LAKOVNA LEMFELD
Brtnická 63, 407 78 Velký Šenov Ing. Jiří Seidl

147 CENTRAL COMPANY s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha JUDr. Filip Kohoutek



148 SanitCare

Barbora Ducháčková

149 Hua xia travel s.r.o.

Štěpán Borovička



150 Mesaverde s.r.o.

151 ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o.

Vintrovna 5a

664 41  Popůvky

Michal Pavlíček

152 Datura s.r.o.

Slezská 32,120 00 Praha 2

153 VOBMAT.CZ s. r. o.

Za Podjezdem 481/15

79001 Jeseník - Bukovice

Ing. Barbora Houdek Holoušová

154 PETONA CZECH s.r.o.

Pujmanové 1221/4

 Praha 4



155 Patriot Security s.r.o.

Potoční 503/3, 717 00 

 Ostrava-Bartovice

Pavel Miškařík     

krizový a bezpečnostní manažer 

156 WPA NANO Technologies
Folmavská 2980/2

301 00 Plzeň 3

157 CHIRONAX-DIZ s.r.o.
V Korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 

Praha 10

Mgr. Barbora Horáčková

158 medic armor s.r.o.

Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava Pavel Grender

159 Centrum tachografů, s.r.o.

Na Rovince 911

720 00 Ostrava - Hrabová

Michal Möhwald

160 Recovery trading

René Baroš

161 ELLIPSE CZ s.r.o. 

Horní Jasenka 162, 755 01 Vsetín Ing. Michal Surý, Sales Director



162 Mesaverde s.r.o.

163 EpicTrade s.r.o.

Chilská 1, 149 00 Praha Jiří Filip

164 Founder & CEO

Jan Radil



165 Verbascum Imago , s.r.o.

sídlo: Černá 6, 110 00, Praha 1 IČO: 

25127641, korespondenční adresa:

Veslařský ostrov 62, 147 00, Praha 4

Sabine Pumprlová

obchodní zástupce

166 JT Motors s.r.o.

17.listopadu 220, Červený Kostelec, PSČ 

549 41

Karel Kaulich

167

Levné Roušky, maloobchod a velkoobchod s rouškami

168

elektroshock.cz

https://mail.olkraj.cz/owa/redir.aspx?C=ld8X9fCao5fOLyXV2gRUr4l5BDD-SYgiRtOpEq_d9UypqFgaYYXYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.levnerousky.net%2f
https://mail.olkraj.cz/owa/redir.aspx?C=nnV00nH8aHlM9TFPgGIpfc7y6YykQHdmqWdAQaqtIvT44Rivu4_YCA..&URL=http%3a%2f%2felektroshock.cz%2f


169

General Public s.r.o. General Public s.r.o.

 Hybešova 167/18, Rybáře

 360 05 Karlovy Vary

Ing. Bořivoj Handlíř

Obchodní zástupce

170 GENERAL TRADING s.r.o.

Kanceláře + sklad: U Řempa 895/14 | 

36017 Karlovy Vary

Sklad: Logistic Park Rudná | K Vypichu 

1087 | 252 19 Rudná u Prahy

171 Kaizen International s.r.o. 

 Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava   Pavel Skuhra

172 GetReady s.r.o.

Truhlářská 342/5

 Liberec II-Nové Město

 460 01 Liberec

 IČO: 01877381

 DIČ: CZ01877381

Pavel Bureš

173 Medimall (Martin Kaplan)

nám.Československých legií 500,              

530 02 Pardubice                   

IČO:   69169152

DIČ.   CZ8010083323

Provozovna: Semtín 52,           

530 02 Pardubice - Semtín

Svoboda René - ředitel firmy

Mobil: +420605762749

Kaplan Martin - majitel firmy

Mobil: +420770142517

174

Gumárny Zubří, a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří Radim Malina



175 Promorain s.r.o.
Čepí 90, Pardubice, 533 32

176 JVL Group s.r.o.

Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha Vojtěch Mikoláš

177 Friendly & Loyal s.r.o.

Ondřejova 489/13  I  772 00 Olomouc  I  

IČ: 28637500

Ing. Viktor Šebesta

178 INTENERG, s.r.o. 

Jesenik, Horska 1259/1, 

79001 Czech Republic 

Jan Dědic 

179 Brugge s.r.o
Velké Karlovice 307

75606 Velké Karlovice

Bc. Karel Tomek

180 QCS automotive s.r.o.

náměstí Svaté Trojice 157/12

746 01 Opava

Pavel Skuhra

181 Daniel Kantořík 8164550 Daniel Kantořík 

182 Nadační fond HSF

Kulhavého 669/2,

149 00 Praha 4

Ing. Vladimír Kranz

183 ECO dental s.r.o.

Milan Bartoš



184

Tomáš Řehůřek; 

185 Alena Planková

Antonína Sovy 12

747 05 Opava

IČ: 01014510

Zbyněk Židek

186 REpoint mark s.r.o.

Primátorská 296/38

180 00 Praha 8 - Libeň 

Česká 824/31

796 01 Prostějov

Jana Knězková

187 Spur a.s.

tr. Tomase Bati 299, Louky, 763 02 

Zlin

Mgr. David Pospisil



Kontakt/email Nabízená služba Cena Další informace

m.stratil@sigma.cz, 585652004,602735788 Nabídka polomasek a ochranných filtrů SIGMA-filtry FFP3 / 

pro polomasky, masky

Ochranná polomaska PM-1:………….449,- Kč

Ochranný částicový filtr P3 R Comfort:……149,- Kč

zdenek.pauzar@intimidea.cz, 777 735 146 výroba roušek 65 Kč/kus + DPH

777797910,  ospavor@domestav.cz , výroba roušek 30,53 Kč/kus

info@hodonsky.cz, 602 703 932 Nabídka ochranných roušek 59,90 Kč/DPH

581 750 120, 606 709 418, <vebrova.karla@zahas-

sro.cz>

Bavlněné roušky, OVERALY NEHOŘLAVÉ

 PROTICHEMICKÉ Z GORETEXOVÝCH MEMBRÁN. 

Místo jednorázových oděvů

100 - 250 Kč/DPH

604454554, malicky@techtex.cz nabídka roušek dle velikosti 125 - 140 Kč / kus

info@sijemerousky.cz 80 Kč/kus

info@trops-sport.cz Náhrada za roušky 29 Kč/kus

tisknecelecesko@gmail.com Ochranný štít cca. 20 Kč za kus

(gpothe@me.com)603470000 nabídka roušek cena roušky od 10,80 Kč, cena respirátoru od 56 Kč, platba 

po dodání

730180796, (lenka.pajchlova@modevakonice.cz) roušky respirátory i ks 33 Kč s DPH

GSM:   +420 603 885 042, janikova@holik-

international.cz, www.holik-international.cz

Nabídka - chirurgické roušky jsou testované dle normy 

EN14683 v akreditované španělské laboratoři Aitex a splňují 

nejvyšší typ ochrany v kategorii -  IIR. Jednorázové 

nanorouškysplňující všechny potřebné atesty pro vstup na 

trh. Nano materiál disponuje filtrační účinností 99,9% a 

poskytuje tak jedinečnou ochranu nejen před průnikem 

bakterií a prachových částic, ale i virů.

chirugická rouška (modrá/bílá) 1.200 Ks (karton) 4,90 Kč 

bez DPH, nano rouška (bílá) 300 - 600 ks (0,5 kartonu) 

16,50 Kč bez DPH, cena stanovená podle množství 

ochranné roušky                       respirátory čínské 

normy KN95

cena za ks 24 Kč bez DPH                                       cena za ks 

119 Kč bez DPH

608 555 536, fstrebl@generaltrading.cz nabídka roušek, respirátorů cena roušky od 14,30 Kč, cena respirátoru FFP3 od 350 Kč

777 910 376, holanova@luma-trading.cz nabídka roušek respirátorů cena od 13,90 do 82 Kč

606 65 14 14, michal.rajnoha@proathlete.fr nabídka roušek

602262567, honsova@tibex.cz bavlněné dvouvrstvé roušky 34 Kč a 39 Kč za kus

775 353 741, info@likvidaceskladueu.cz respirátory nejvyšší řady typu FFP3, NK95 99 Kč/ks bez DPH. Cena je včetně dopravy do ČR. Termín 

dodání je v tuto chvíli 16 až 20 dní

606 597 677, jiri.jr@twobrotherspc.cz, 

fuksa.p@centrum.cz

bavlněné roušky (jednovrstvé, dvouvrstvé, dvouvrstvé s 

kapsou na filtr)

cena od 32,50 do 52 Kč (dle typu a odebraného množství)

604 274 717, dedicova@eurex.cz, 

sarka.dedicova@seznam.cz

Respirační rouška FFP2 (KN95),                                                

Jednorázová hygienická rouška FFP1 (KN80)

cena od 62 do 86,50 Kč (dle množství)            cena od 

21,30 do 24 Kč (dle množství)

mailto:m.stratil@sigma.cz,%20585652004,602735788
mailto:zdenek.pauzar@intimidea.cz,%20777%20735%20146
mailto:info@hodonsky.cz,%20602%20703%20932
mailto:info@sijemerousky.cz
mailto:info@trops-sport.cz
mailto:tisknecelecesko@gmail.com
mailto:gpothe@me.com)


723 592 924,          info@chironax-diz.cz respirátory třídy FFP2 Cena za ks: 99 Kč + DPH 

Minimální odběr respirátorů: 500 ks

T: +420 596 638 223

T: +420 777 727 154

zuzana@beldental.cz

pratelné roušky,                FFP2 respirátory 135 Kč/ks                                                     169,40 Kč/ks

tel.  +420 721 846 119

dpprotection20@gmail.com

d.kuthan11@gmail.com

fila.optima@gmail.com

jednorázové, třívrstvé roušky (CE certifikace)

respirátory KN95 (třída FFP 2, ochrana ≥ 95%, CE 

certifikace)

cena za kus: 18,90                                                                                                                                                                                            

cena za kus: 79,50              

607847847, sales@anticut.com Rouška: dvouvrstvá bavlna a filtrační materiál 55Kč,-/kus bez DPH

slavek028@seznam.cz,                    602 478 555 Respirátory ffp2 / KN95 bez ventilu Cena/ks bez DPH: 125,-            (SPLATNOST: 3 DNY PO 

DODÁNÍ ZBOŽÍ)

londa@agenal.cz, tel:722 271 261 Respirátor KN95 (FFP2) vč. certifikací, které jsou 

ekvivalentní s normou EN 149-2001

Cena: 165,- Kč bez DPH. Minimální objednací množství 

200 ks.

info@verditos.cz, 777 507 607 Nabídka na respirátor FFP2, norma EN 149 146,5,-Kč bez DPH/ks (při odběru 10tis. Ks.)

604 274 717, dedicova@eurex.cz, 

sarka.dedicova@seznam.cz

Ochranné pomůcky: Dezinfikační nástroj pro nulový kontakt, 

Respirátory FFP2 (s výměnitelným filtrem), ochraná 

kombinéza, ochranný obličejový štít,  Respirační rouška 

FFP2 (KN95), Jednorázová hygienická rouška FFP1 (KN80), 

Jednorázové vinylové rukavice,

Zaslán aktuální kompletní ceník s dodací dobou 16 dní

mail.: a.grmelova@gala.cz, mob.: +420 739 648 

045

Nabídka bavlněných, dvouvrstvých šitých roušek. 45,-Kč bez DPH / 1 ks.  k okamžitému odběru je nyní 600 

ks. Výrobní kapacita pro 2-5000 ks cca 3-7 dní.

739179249 Respirátory FFP2/KN95 150,-Kč /ks bez DPH, K dispozici 40.000ks (min. odběr 

10.000ks)

info@usb21.cz,   608 222 626 Nabídka: Jednorázové roušky, respirátoKN 95, Ochranný štít Zaslána cenová nabídka.

cech@4leaders.cz, 775 984 276 Nabídka jednorázových roušek v souladu se směrnicí 

93/42/EH

Při odběru do 10.000ks cena 15,-kč/ks, nad 10.000ks cena 

13,-kč/ks bez DPH

richard.kovac@vistex.cz, 608 176 188 Nabídka jednorázových tří vrstvých roušek Cena za kus bez DPH:

20 Kč  do 10 000 ks

18 Kč nad 10 000 ks

16 Kč nad 100 000 ks 

wolfsberg@wildgame.cz, 778 541 601 Nabídka respirátorů KN95 (FFP2). 79,-Kč bez DPH /ks

Peruskova@seznam.cz, 724942226 Nabídka jedno a dvou vrstvých roušek Zaslána cenová nabídka.

mailto:londa@agenal.cz,%20722271261
mailto:info@usb21.cz,%20%20%20608%20222%20626
mailto:cech@4leaders.cz,%20775%20984%20276
mailto:richard.kovac@vistex.cz,%20608%20176%20188
mailto:wolfsberg@wildgame.cz,%20778%20541%20601
mailto:wolfsberg@wildgame.cz,%20778%20541%20601
mailto:Peruskova@seznam.cz,%20724942226


nicolettahamplova@gmail.com, tel:735 059 400 Respirátory N95 (FFP2), respirátor KN95, ochranné brýle, 

ústenka, obličejový štít

Zaslána cenová nabídka.

rodmichael16@gmail.com Nabídka: roušky, respirátory KN95. Zaslána cenová nabídka.

tel.: 770/100 439

e-mail:  op7@prospanek.eu

nabídka roušek dle typu 75 a 79 Kč (Při objednávce nad 1000 ks je cena 

69,- s DPH za 1 ks)

T +420 773 981 413      info@legamaty.cz Respirátory KN95(FFP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jednorázové roušky

do 500ks 110,- + DPH;

500-2000ks 100,- + DPH/ks;

do 1000ks - 21,- + DPH 

nad 1000ks 20,- + DPH     

obchod@itradegroup.cz,              734 499 082 Respirátory FFP2 (skladem v ČR) Dle typu (bez/s výdechovým ventilem) 89 Kč až 384 Kč

Tel.: +420 775 772 292

Email: roman@czcn.eu 

Respirátory FFP2 včetně dopravy 78,- Kč/ks

Mobil: (+420) 605 543 213

E-mail: vajner@advertes.cz

roušky a respirátory vytištěna cenová nabídka (SANIT CARE z 14.4.)

723 755 723,                                    rot@dss-

cz.com

respirátory KN95  cena 155,- / ks

T: +420 606 508 881

E: michalik@mobiola.eu

 jednorázové ochranné třívrstvé roušky z netkané textilie.                      

respirátory KN95 / FFP2 

Roušky - Min. odběr je 1000 kusů a cena za kus je 19 Kč 

bez DPH (balení po 20ks).  Při odběru nad 10.000ks cena 

16 Kč bez DPH.                                 FFP2 - Minimální 

odběr je 500 kusů, cena za kus je 110,- bez DPH. Při 

odběru nad 5.000ks cena individuální.

778 029 797, nasihasici@nasihasici.cz Rouška ústní 17 Kč bez DPH    FFP2 respirátor (KN95)  87 

Kč bez DPH

mobile: +420 603 842 493,              mail: 

info@lipta-tdp.cz, 

Textilní bavlněné dvouvrstvé roušky – klasické nebo s vnitřní 

kapsou pro vložení filtru. Zavazování na tkaničku, dají se 

prát s následným vyžehlením a jsou dlouhodobě použitelné.

Cena 32 Kč + DPH

e-mail: filip@epictrade.cz, mobil: +420 777 358 

777

aktuální výprodej ROUŠEK | ÚSTENEK 100 000 kusů = 9,80 Kč bez DPH / kus

775 897 283 opp@wildgame.cz Roušky a respirátory s nižší cenou a pravidelnými 

dodávkami, zboží skladem, aktuální nabídku českých 

certifikovaných ochranných ústenek a respirátorů FFP2

Cena za českou roušku je 4,40,- Kč/ks s DPH (minimální 

odběr 50 ks), cena za respirátor FFP2 je 12,50,- Kč/ks s 

DPH (minimální odběr 1000 ks), nově naskladněny dětské 

roušky v kvalitě respirátorů  v různých barevných 

variantách za 10,- Kč / ks s DPH

Při větším odběru je možná individuální sleva! Zboží 

máme skladem a je připraveno k okamžitému odběru. 

Ochranné pomůcky můžete objednávat na e-shopu nebo 

e-mailem.

 

 

 
Tel.: 702 071 765

E-mail: info@naramky24.cz  

http://naramky24.cz/tricka/maszkok/ochranna-

omyvatelna-rouska

Ochranná omyvatelná rouška 

720 653 668 | patrik.madl@intelsol.cz Respirátory, roušky Rouška jednorázová ústní od 13 Kč + 21% DPH                                                                                              

FFP2 respirátor  (KN95) cena od 70 Kč + 21% DPH

Ceny uvedeny od (dle odebraného množství)



608 940 015, pelikanova@hedvabrokat.cz Roušky antibakteriální rouška 83 Kč

bavlněná rouška  54 Kč

designová  83 - 100 Kč

840222840, (info@zbozizkonkurzu.cz) Nabídka na opakovatelně použitou roušku s aktivním 

stříbrem

<info@maxkorea.sk> Nabídka na Ochranné roušky KN 95 a  medicínske rúško, 

chráni 3 vrstvový filtrový systém komfortné, odolné proti 

zafŕkaniu, priedušné, praktické, mäkké. 

rúška KN95, cena 3,3 eur/1 kus , cena 0,70 eur / 1 ks

e-mail:  op7@prospanek.eu, tel.: 770/100 439 Nabídka roušek + novinka s nanofiltrem na úrovni FFP3 Textilní rouška na ústa SILVER, cena bez DPH 57,03 Kč, s 

DPH 69,- Kč.

Textilní rouška na ústa SILVERPLUS a bavlněná rouška na 

ústa SAN, cena 

bez DPH 59,51 Kč, s DPH 72,- Kč.

Rouška na ústa s výměnným nanofiltrem na úrovni FFP3, 

cena bez DPH 70,25 

Kč, s DPH 85,- Kč.

 jiri.sintal@wittytrade.com Nabídka ochranných pomůcek (roušek a respirátorů kat. 

FFP2)

Mobil: 603 276 256, info@profipradlo.cz Dvouvrstvé chirurgické ústenky, výrobek ze 100% bavlny, 

který lze po vyvaření a vyžehlení opakovaně používat.

50Kč bez DPH/ks

608699422

stulik@mediatrade.cz

respirátory FFP2 a FFP3 Cena 275Kč / 299Kč dle objednaného množství.

tomas.reichelt@robotprotect.cz,       Tel.: +420 733 

770 296

Pratelná rouška Tyvek 22,50 kč bez DPH / ks

602478555, slavek028@seznam.cz Nabídka dodávky respirátorů typu FFP2/KN95 Cenas75Kč/ks při odběru do 20 000ks / nad 20 000 

70Kč/ks  + DPH

tel: 734 499 082, obchod@itradegroup.cz nabídka FFP2 respirátorů skladem za férové ceny od české 

firmy 

cena dle typu od 85 - 235 Kč

<robert.sliz@chinapartner.eu> T: +420-228-880-268     M: +420-608-630-834 Nabidka jednorazovych ochrannych rousek FFP2 10,50 Kč bez DPH-bez nároku na provizi

tel.:724 100 489 <naradichrudim@seznam.cz> Nabídka -jednorázové ochranné obleky s přelepenými švy viz. 

příloha - cena 590 Kč bez DPH,-jednorázové ochranné obleky 

viz. příloha - cena 249 Kč bez DPH, respirátory FFP2, 

ochranné brýle

tomas.bartusek@mjakes.cz, Nabídka: respirátory FFP2 bez ventilu a respirátory FFP2 s 

ventilem, 3D štíty

mailto:tomas.reichelt@robotprotect.cz,%20%20%20%20%20%20%20Tel.:%20+420%20733%20770%20296
mailto:tomas.reichelt@robotprotect.cz,%20%20%20%20%20%20%20Tel.:%20+420%20733%20770%20296
mailto:tomas.bartusek@mjakes.cz,


mikolas@aukcevm.cz, 778039760 Nabídka: respirátory FF2 cena 65 Kč bez DPH

Tel.: 602 336 666

e-mail: almeda@almeda-prague.cz

Roušky třívrstvé (15 Kč bez DPH)     Respirátor KN95 (68 Kč 

bez DPH)

608 070 041

gabriela.urbankova@rehalectus.cz

600ks respirátor FFP2 k okamžitému odběru, skladem v 

Olomouci

Cena bez DPH 100 Kč

602 774 134

E-mail: spiller@solosirkarna.cz

nabídka respirátorů KN95 skladem ihned dodání (Jeneč u 

Prahy)

Cena 80 Kč + DPH

Email: anorac@anorac.cz,                602 734 325 k okamžitému odběru respiratory KN 95 (FFP2) Cena bez DPH : 55 Kč/ks

702 222 760

e-mail: r.hampl@titanltd.cz

Respirátory FFP2, masky Respirátor FFP2 PREMIUM 5 vrstev-48 Kč až 57 Kč;

Zdravotnická obličejová maska   9,90 Kč až 12,10 Kč

Ceny se odvíjí dle odebraného množství

e-mail: obchod@zdravatrava.cz

Tel: 603182878

ROUŠKY  Cena: 28 Kč / Ks

Tel.608407331

Minarik.kvetiny@seznam.cz

Respirátory FFP2, roušky Rouška textilní černá 79 Kč/ ks

Filtr do textilní roušky 7 Kč/ks

Respirátory FFP2  54 Kč a 59 Kč

Ceny uvedeny bez DPH00421 948 477 323  |   rastislav.kukla@kroslak.sk Textilní bavlněné dvouvrstvé roušky (pro dospělé / pro děti) Cena od 2,1€

email: michalkranich@gmail.com, tel.: +420 776 

836 944

Nabídka ochranných pomůcek a nanotechnologií v souvislosti 

s COVID-19 - respirátory dezuinfekce

Email: info@generaltrading.cz Tel.: +420 608 55 

55 36

Respirátory a roušky Respirátory třidy FFP2 (odpovídající normě EN149+A1) – 

cena již od 65 Kč, 3-vrtsvé roušky (odpovídající normě 

EN14683) – cena již od 12,90 Kč

bonus.pactum.asistent@gmail.com nebo 

bonuspactum@seznam.cz

Nabídka roušek FFP2, cena 3,9 € bez DPH balení 10 ks v krabičce, 400 ks v kartonu (40 krabiček)

sales@supportgroup.cz nebo 

gregovsky@supportgroup.cz

Nabídka respirátorů FFP2 nad 1.000 ks cena bez DPH 69 Kč/ks, nad 5.000 ks cena 

bez DPH 65 Kč/ks

email: p.jakes@jakestechnology.cz, mobil: +420 

608 137 294

Nabídka respirátorů FFP2 bez ventilu a s ventilem a 3D 

tištěné ochranné štíty (jako dar)

respirátor FFP2 bez ventilu cena 145 Kč s DPH, respirátor 

FFP2 s ventilem cena 169 Kč s DPH

<marian@neodual.cz> +420602312828 Nabídka-Prémiové respirátory Breathable KN95 Pro Cena za 1 ks respirátoru je od 89,- Kč bez DPH do 99,- Kč 

bez DPH dle odebraného množství.

Tel.608407331, (minarik.kvetiny@seznam.cz) Nabídka na respirátory FFP2 

608133500, [info@helicar-wash.cz] Opakovaná Nabídka dezinfekce generátorem ozonu a prodej 

těchto generátorů. Dezinfekce prostor-škol, vozidel IZS

email: cech@4leaders.cz; mobil: +420 775 984 

276

Opakovaná nabídka jednorázových ochranných rouškách a 

respirátorech 

FFP2: Cena 59 Kč bez DPH/kus -skladem 8000 kusů v 

Táboře

P: +420 519 780 457 M: +420 607 068 547, 

(Tomas.Klusak@fath.net)

Nabídka masek FFP2

mailto:mikolas@aukcevm.cz,%20778039760


420737784177, <frank@mediatrade.cz> Opakovaná: masky/respirátory FFP3

info@respiratory-pro-cechy.cz, tel.: 734 499 082 Roušky, respirátory platba po doručení

<Pavel.Krupil@hanes.com> Třívrstvé roušky

Email: sales@sogoodgroups.com, Mobile: 86-136-

0018-0513

Nabídka na roušky, respirátory

Tel.: +420 257 222 278, e-mail: almeda@almeda-

prague.cz

Nabídka na FFP3 respirátory

Cena za 1 kus je 196,- Kč bez DPH (21 %).

Nabídka na zdravotní obličejové masky

wolfsberg@wildgame.cz, +420 778 541 601 Opakovaná nabídka:Respirátor FFP2/KN95 ; Jednorázová 

ústenka

Respirátor FFP2/KN95  49,00 Kč bez DPH, Jednorázová 

ústenka   9,90 Kč bez DPH

GSM: +420 602 120 188

, <michal@stepanekauto.com> 

Nabídka na roušky a ochranné pomůcky

Nabídka na roušky a respirátory

mob.: 608 554 222, zlamalova@hkp.cz Nabídka: roušky, respirátory a dezinfekční prostředky

Cena nanoroušky/ks včetně nanovlákna je 89,-Kč včetně 

DPH. 

oop@devetmesicu.com, +420 603 304 373 Nabídka na OOP - roušky, respirátory, obleky, pláště, 

nanoroušky

české jednorázové roušky od 5,90 Kč bez DPH (množstevní 

sleva 20 %), respirátory FFP3 cena 699,00 Kč s DPH (5 ks, 

sleva 60 %), český respirátor FFP2 cena 37,00 Kč bez DPH, 

jednorázová dvouvrstvá rouška z netkané textilie sleva 58 

% cena 4 Kč bez DPH (5 Kč), Nanorouška SpurTex® PP 

Standard FFP2 /50ks (lze objednat pouze v originálním 

balení po 50 ks) 1 198 Kč bez DPH, 1 450 Kč

vánoční slevy až 75% na vybrané produkty v e-shopu: česká 

rouška, sleva 75%, 2,90 Kč,  bavlněná rouška, sleva 69%, 29 

Kč

----

NOVINKA voděodolné, prodyšné ochranné pláště na 

oblečení (skladem) a odolný overal z 70 g/m2 netkané 

textílie a další OOP, doprava zdarma od 1.900 Kč

mob: +420 777 222 121; email:info@respirator-

shop.cz

Cenová nabídka roušky, KN95/FFP2 respirátory 49,- Cena roušky od 11 Kč bez DPH/kus; cena respirátoru od 49 

Kč bez DPH/kus

mob.:602 794 366 Nabídka na roušky, respirátory KN95 FFP2 bez výdechového ventilu - 49Kč/ks bez DPH;

Nová cena roušky 6,9Kč/ks bez DPH; KN95 32Kč/ks bez 

DPH

tel.: +420 777 02 02 74 Nabídka roušky, respirátory, dezinfekce miliony ks skladem

obchod@itradegroup.cz, tel: 734 499 082 Oficiální nabídka ochranných pomůcek-velkoobchodní 

nabídka, která je určená státní aparatuře a zdravotnictví

velkoobchodní nabídka je 55,- Kč bez DPH za jeden kus 

respirátoru KN95|FFP2|CE EN149:2001+A1:2009 

tel.:+420 728 363 771, email:info@mistfin.cz Nabídka ochranných roušek

Email: info@generaltrading.cz Tel.: +420 608 55 

55 36

Respirátory a roušky Respirátory třidy FFP2 (odpovídající normě EN149+A1) – 

cena již od 65 Kč, 3-vrtsvé roušky (odpovídající normě 

EN14683) – cena již od 12,90 Kč

Opakovaná nabídka

e-mail: info@hc-solutions.cz, tel.: +420 608 192 

869

CERTIFIKOVANÉ RESPIRÁTORY třídy FFP2

mailto:info@respiratory-pro-cechy.cz,%20tel.:%20734%20499%20082
mailto:wolfsberg@wildgame.cz,%20+420%20778%20541%20601
mailto:oop@devetmesicu.com,%20+420%20603%20304%20373


obchod@itradegroup.cz, tel: 734 499 082 Nabídka na respirátory FFP2 - cena 52 Kč FFP2 - cena 52 Kč Opakovaná nabídka

777568100, [michal@ekcos.eu] Nabídka roušek, respirátorů - rouška 52,-Kč,  respirátor 3.1 

EUR

 rouška 52,-Kč,  respirátor 3.1 EUR

tel.:    +420 572 411 676; +420 737 289 254; e-

mail: dekor@dekor.cz

ČESKÝ ŠTÍT ve 3 velikostech: - dospělý; - děti Junior (věk 7 

– 13 let);- děti Baby (věk 3 – 6 let)

420 608 128 314 Nabídka respirátorů KN95 /FFP2 bez výdechového filtru cena 49 Kč - 67 Kč/ks

606 612 654; info@sspcompany.cz Nabídka OOPP - roušky, FFP2/FFP3 // dezinfekce ploch velkoochodní nabídka, R 0,37-35eur/kus; FFP2 2,4-

2,25eur/kus; FFP3 3,9eur/kus

zálohová faktura

604 427 361; adela.zagainovova@allstem.cz Roušky s nanovlákennou membránou, testování COVID-19 94tis. Ks skladem

gregovsky@supportgroup.cz; 

sales@supportgroup.cz; 776857447

Nabídka Respirátorů KN95, FFP2 - 55Kč 55-59 Kč/ks bez DPH posledních 25tis ks

420602120188;

GSM: +420 724 742 742

Snížení cen - roušky, respirátory - nabídka FFP2, obličejová 

maska

maska 29-39Kč/ks; ffp2  53-59Kč/ks bez DPH  

602 478 555; slavek028@seznam.cz nabídka respirátorů typu ffp2 / kn95  49,- / KUS / BEZ DPH.JEDNOTNÁ CENA

Tel.: +420 608 55 55 36; Email: 

info@generaltrading.cz

CENÍK - Produkty pro ochranu proti koronaviru COVID-19 Zaslána cenová nabídka.

tel.: +420 604 688 375 ;jakub.sales@renturi.cz Roušky, FFP2, FFP3, dezinfekce R-8,5Kč/ks; FFP2 59Kč/ks; FFP3 197Kč/ks; Dezinf. 

50ml/39Kč, 500ml/49Kč…bez DPH

elektro@sapro.cz; +420 731 461 126 Roušky, FFP2, dezinfekce, teploměry, štíty štít 109Kč s DPH; rouška 10ks/23Kč s DPH https://eshop.sapro.cz/ochranne-pomucky-covid-

19_c7049.html

tel.: +420 736 517 875; koblas@syscae.cz Polomaska s filtrem (tř.FFP3), 3D tisk-80ks/den

Mobil: 777 962 285 | E-mail: 

jaromir.soldat@isvs.cz

Roušky i respirátory máme k dnešnímu dni na skladě v Praze Třívrstvé roušky za cenu 8,80 Kč / 1 ks

Stáhněte si nabídku na roušky v PDF.

Ochranné rukavice za cenu 241,50 Kč / 1 balení (100 ks – 

50 párů)

Stáhněte si nabídku na rukavice v PDF.

Respirátory FFP2 KN95 za cenu 52,00 Kč / 1 ks

Nabídku připravujeme.

mailto:obchod@itradegroup.cz,%20tel:%20734%20499%20082


tel.: +421 911 053 853

obchod@phptrade.sk

Ochranné pomôcky proti COVID-19 skladom. Nabídka na 

respirátor KN95 GB2626-2006, trojvrstvové rúška.

Roušky - balenie obsahuje 50 ks. Cena / 1 ks: 0,09 € ;

Respirátory KN95 - Balenie obsahuje 5 ks. Cena / 1 ks: 

0,39 €. * Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Trojvrstvové rúško na ústa s mikro-bakteriálnym filtrom z 

mäkkej netkanej textílie. Vďaka použitému materiálu je 

rúško priedušné a odpudzuje prach, baktérie, vírusy a 

kvapaliny. Upevnenie rúška je pomocou gumičkových 

elastických úchytov na uši. 

Respirátor KN95 GB2626-2006 (FFP2)

Respiračná maska bez výdychového ventilu poskytuje 

spoľahlivú ochranu proti vírusom. Na rozdiel od lekárskych 

rúšok, respiračná maska bezpečne prilieha na vašu tvár a 

pokožku. Priemerná efektivita ochrany je na úrovni 98,9%. 

. Ku všetkým našim produktom máme certifikáty a 

potrebné dokumenty pre verejné obstarávanie. 

Všetok tovar máme momentálne skladom a vieme Vám ho 

ihneď dodať. 

mob :  +420 722 465 263

fax :    +420 326 538 000

e-mail : sona.vymerova@rama-cz.com

 Nabídka ochranných pomůcek • 3 vrstvá ochranná rouška 

typu 2

• respirátor KN95

• latexové a nitrilové rukavice

• kombinéza a lékařský plášť

• dezinfekce

roušky-0,48eur/ks; KN95-2,6eur/ks; rukavice 11eur/100ks; 

kombinéza-13eur/ks; 

zaslán katalog s cenami

Tel. 00 420 721 932 881 Email. 

cadenalifesro@gmail.com

Roušky, maska KN95, rukavice roušky-10Kč/ks bez DPH; KN95-57Kč/ks bez DPH; 

rukavice-210Kč/100ks

M: +420 777 296 424;E-mail: 

tom.zabransky@gmail.com

Nabídka dodání respirační roušky FFP2 (KN95) od 

prověřeného výrobce + antibakteriální gely

KN95 (adekvátní ke standardu FFP2) za cenu 75 Kč/ks bez 

DPH a antibakteriální gely s obsahem alkoholu 75% za 

cenu 200kč/ks bez DPH

e-mail:katka.svackova@seznam.cz 

phone: +420 739 370 190

katerina.svackova@icloud.com

Tvorba zásob OPP - strategická nabídka respirátorů FFP2 a 

FFP3 

respirátor NFC-KN95 od 39,80Kč/ks bez DPH; HY9330 

(PPF3 bez ventilku) od 197,50 Kč bez DPH; 

FFP2 Cena: 11,90 Kč / ks (bez DPH, vč dopravy). 

Min. množství: 1000 ks (karton)

Zaslána cenová nabídka.

tel.:+420 775 897 283; opp@wildgame.cz Respirátory FFP2 za 42,50 Kč bez DPH - CE & FDA 

certifikace

ffp2 KN95 od 30Kč/ks s DPH, rouška od 7Kč/ks s DPH zaslán katalog + certifikáty

Tel.: +420 608 55 55 36; 

Email: info@generaltrading.cz

VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na 

ochranu proti koronaviru - 01.06.2020

opakovaná nabídka

tel.: +420 608 192 869; e-mail: info@hc-

solutions.cz

Respirátory Naisian a dezinfekce Respirátory Naisian 1981 od 80Kč/ks bez DPH; 

dezinfekční gel 74Kč-395Kč bez DPH/dle ml

opakovaná nabídka

Phone: 00420776857447

 E-mail: sales@supportgroup.cz

Respirátorů KN95 / FFP2 25 Kč vč. DPH opakovaná nabídka, posledních 25tis. Kusů

soli_michelle@163.com Jednorázové roušky/masky,  KN95, FFP2, and N95 zahraniční nabídka, min. obj. 2000ks

736 517 875; koblas@syscae.cz Polomasky s výměnným filtrem P3, odpovídající úrovni 

ochrany FFP3



tel: +420 702 222 760; e-mail: 

hampl@coolagency.cz

Nabídka roušky a respirátory FFP2 - vlastní výroba 

respirátorů FFP2 a roušek (výroba v ČR)

 Respirátor FFP2 PREMIUM, 5 vrstev -                      

balení 10 ks/plastový sáček/papírový box s potiskem                               

Objednané množství/Cena za ks bez DPH  

1 000 kusů 12,90 Kč

3 000 kusů 12,60 Kč

5 000 kusů 12,30 Kč

10 000 kusů 11,90 Kč

50 000 kusů 11,60 Kč

200 000 kusů 11,20 Kč                     

Doprava: při objednávce do 10 000 Kč bez DPH účtujeme 

poštovné a balné ve výši  82,00 Kč bez DPH                                                               

CE, TL, ceníky a  další podklady mohu v případě zájmu 

zaslat.

mobil: 603 790 175,                            email: 

pgredner@seznam.cz nebo gea.eu@hotmail.com

Nabídka respirátory FFP3, FFP2, roušky, ochranné brýle, 

nitrilové rukavice, teploměry

respirátor KN-99, filtrační polomaska FFP3 - cena 1  

ks/169,- Kč bez DPH; respirátor KN-99, filtrační 

polomaska FFP3 s výdechovým ventilem - cena 1 ks/363,-

Kč bez DPH; respirátor KN-95 filtrační polomaska FFP2 - 

cena 1 ks/57,- Kč bez DPH; teploměr -cena 1 ks/931,73 Kč 

bez DPH; polomaska filtrační nanomateriál FFP1-2 cena 

1ks/36,30 Kč s DPH; jednorázové rukavice - mikro 100 

ks/krab. cena 32,50 Kč bez DPH; jednorázové rukavice 

vinyl 100 ks/krab. cena 250,- Kč bez DPH; jednorázové 

rukavice nitril 100 ks/krab. cena 295,- Kč bez DPH a 300,- 

Kč bez DPH; jednorázový ochr.oblek cena 1 ks/207,80 Kč 

dle kurzu ČNB; lékařské bezp. ochr.brýle cena 1 ks/149,- 

Kč bez DPH

421 42 463 18 18,                                    email: 

sekretariat@odema.sk

nabídka na certifikované ochranné roušky 3vrstvé jednorázové ochr.roušky s filtrem cena 0,25 € bez 

DPH, 3vrstvé bavlněné ochr.roušky s filtrem cena 1,90 € 

bez DPH, 2vrstvé bavlněné ochr.roušky cena 1,50 € bez 

DPH;

Tel.: +420 608 55 55 36; 

Email: info@generaltrading.cz

VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na 

ochranu proti koronaviru - 01.06.2020

FFP2 od 65Kč bez DPH; roušky od 6,90Kč bez DPH opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník, v průběhu června 

nová zásilka FFP3

Tel: +420 602 478 555; slavek028@seznam.cz Respirátory FFP2, nitrilové rukavice FFP2-50Kč/ks bez DPH; ffp2-200000ks skladem, rukavice nacení dle požadavku

tel.:+420 731 968 346; maskova@renturi.cz Roušky. FFP3, dezinfekce Rouška 6,9 Kč bez DPH; FFP3 59 Kč bez DPH; Dezinfekce 

500 ml 39 Kč bez DPH; Dezinfekce 10l 780 Kč bez DPH; 

Dezinfekce 50 ml

29 Kč bez DPH; Dezinfekce 1l (ANTI-Covid original) 69 Kč 

bez DPH;

nová cenová nabídka/zboží skladem



mob.:602 794 366 Nabídka na roušky, respirátory/rukavice Nová cena roušky 4,9Kč/ks bez DPH; KN95 36Kč/ks bez 

DPH; vinilové rukavice 185Kč bez DPH/ balení 100ks, 

latexové rukavice 190 Kč bez DPH/balení 100ks

aktualizace cen

Tel.: +420 608 55 55 36; 

Email: info@generaltrading.cz

VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na 

ochranu proti koronaviru - 01.06.2020

FFP2 od 48 Kč/ks bez DPH; FFP3 od 128 Kč/ks bez DPH; 

roušky od 5,90Kč bez DPH

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník

info@sfmotors.cz Nabídka ochranných prostředků, roušky, FFP2 neudána Prodej nakoupených OOPP

tel.:+420 737 60 00 65; email: 

info@devetmesicu.com

Nabídka OOP-roušky, respirátory, obleky, testy, rukavice ad. Respirátory FFP3 cena 699,00 Kč s DPH (5 ks, sleva 60 

%), 

Nanorouška SpurTex® PP Standard FFP2 /50ks (lze 

objednat pouze v originálním balení po 50 ks) 1 198 Kč 

bez DPH, 1 450 Kč, 

Jednorázové ústenky české od 3,20 Kč/ks bez DPH, 

dovoz od 0,90 Kč/ks bez DPH; 

FFP2 od 17,90 bez DPH;

kyslíkové masky s koncentračním sáčkem 24,70 Kč bez 

DPH.

novinka - prodlužující životnost nano respirátorů, roušek a 

filtrů. 

----

Do nabídky zařazen vítěz testu nano respirátorů SpurTex 

V100 FFP2 NR, který ve spojení s dezinfekcí nanovlákených 

produktů SpurTex sníží cenu respirátoru na 16,- s DPH. 

Bližší info na: https://www.admsafety.cz/nanorespirator-

spurtex-v100-ffp2-nr-dezinfekce/ 

---

doporučujeme antistatickou voděodolnou kombinézy s 

kapucí, do E-shopu nově zařazeny: dezinfikovaná lékařská 

obličejová maska II. třídy a dezinfikovaná lékařská 

obličejová maska s inovativní teflonovou nanomebránou.  

https://www.admsafety.cz/akcni-nabidka/                    

777 222 121; info@respirator-shop.cz HeiQ ViroBlock FFP2 - exkluzivně pro Čr / Bolisi FFP2 27,- BS-9501L FFP2 NR 27Kč/ks bez DPH, rouška KN95 9Kč/ks 

bez DPH

opětovná nabídka, nové ceny, možnost 

předobjednávky..,novinka VIROBLOCK NPJ03 HeiQ FFP2 s 

povrchem ničícím viry a bakterie

774 941 231; jan@ilico.io ILICO - aktualizovaná nabídka zdravotnického materiálu

Zdravotnický materiál pro úřady, města, obce, školská 

zařízení za nižší ceny

respirátory od 8,50 Kč, roušky od 3.3 Kč do druhého dne; 

další zboží (rukavice, pláště,..) a to do týdne. 

Rukavice latexové od 239Kč (100ks), 

Nitrilové rukavice od 299Kč (100ks),

pláště od 19Kč, overal od 149Kč,

FFP2 od 18KČ/ks
tel.: +420 602 574 280, +420 582 305 602;                                     

602 566 568, +420 582 305 600,                     +420 

582 305 603,                                                 e-mail: 

central@hdas.cz

nt2@h8d.eu 

Nabídka jednorázových roušek EN ISO 14683 TYP 1, s 

garancí BFE vhodné pro státní zaměstnance, střední 

zdravotnický personál (není pro operační personál)

cena od 1,90 Kč/ks bez DPH. Cena závisí na množství 

objednaných kusů

bližší informace na www.e-hd.eu



Tel.: +420 608 55 55 36; 

Email: info@generaltrading.cz

VELKOOBCHODNÍ CENÍK "COVID" - Produkty na 

ochranu proti koronaviru, ROUŠKY, RESPIRÁTORY, 

INFRAČERVENÉ BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚRY

ANTIBAKTERIÁLNÍ JEDNORÁZOVÉ UBROUSKY 

TEXTILNÍ ROUŠKY

3-vrstvé jednorázové roušky – od 3.90 Kč bez DPH,

Respirátory FFP2 – od 19 Kč bez DPH,

Respirátory FFP3 – od 99 Kč bez DPH.

opakovaná nabídka, aktualizovaný ceník 22.9., 

hynst@wildgame.cz,  +420 775 897 283  Roušky, respirátory, brýle ffp2 KN95 od 37Kč/ks, rouška od 9Kč/ks opakovaná nabídka, Individuální ceny pro státní správy, 

obce a podniky spadající pod státní správu.

Tel.:    +420 548 423 653; Mob: +420 603 421 

445; e-mail: erik.urbanek@srp-reklama.cz

Nabídka certifikovaných ochranných štítů dle typu a množství od 39Kč/ks, 63Kč/ks bez DPH Dva typy, není dovoz

 tel.: +420 608 192 869; e-mail: info@hc-

solutions.cz

ochranné prostředky, respirátory, roušky, štíty

rukavice (nitril) 200ks 480Kč bez DPH, 170ks 410Kč bez 

DPH;

rukavice (vinyl) 100ks 195Kč bez DPH;

roušky 25ks 6,50 Kč/ks bez DPH, 500 ks 5,80Kš/ks bez 

DPH.

Respirátor Naisian 50ks 69 Kč/ks bez DPH, 500ks 65Kč/ks 

bez DPH;

Respirátor Harley KN95 40ks 75Kč/ks bez DPH, 500ks 

69Kč/ks bez DPH;

dezinfekce 85ml 69Kč/ks bez DPH, 500ml 165Kč/ks bez 

DPH;

Ochranné štíty 90Kč/ks bez DPH

--

KN95 od 75Kč/ks bez DPH, Naisian 1981 70Kč/ks bez 

DPH, rouška od 5,40 Kč/ks bez DPH, štít 90 Kč/ks bez 

DPH

tel. 603 429 908; e-mail: drekoma@centrum.cz Respirátor KN95 FFp2; Respirátor FFp3 s výdechovým 

ventilem; Respirátor FFp3 bez výdechového ventilu;  Roušky 

jednorázové třívrstvé (no medical);

Roušky jednorázové čtyřvrstvé (medical);

Kryty obličeje (plexi);

Ochranné obleky jednorázové pro personál (kombinéza);

Ochranné obleky jednorázové pro návštěvy (pláště);

Ochranné rukavice jednorázové bezprašné Nitrilové

NOVĚ OOPP (cena dle požadovaného množství, 

distributor HS Group s.r.o.)



opp@wildgame.cz,  +420 775 897 283  Roušky, respirátory, brýle, aktuální nabídku českých 

certifikovaných ochranných ústenek a respirátorů FFP2

ffp2 od 30Kč/ks s DPH, rouška od 9Kč/ks s DPH (min. 

50ks); českých certifikovaných ochranných ústenek a 

respirátorů FFP2. 

Cena za českou roušku je 4,- Kč / ks s DPH. (minimální 

odběr 50ks);

Cena za respirátor FFP2 je 10,- Kč / ks s DPH. (minimální 

odběr 1000ks);

Cena za respirátor FFP2 je 13,- Kč / ks s DPH. (minimální 

odběr 50ks);

Cena za respirátor FFP2 je 15,- Kč / ks s DPH. (minimální 

odběr 5ks);

Dále jsme nově naskladnili dětské roušky v kvalitě 

respirátorů  v různých barevných variantách za 10,- Kč / ks 

s DPH.

nové ceny, opakovaná nabídka/ distribuce českých 

certifikovaných roušek, slevy dle množství

tel.:  588 000 518, mobil: 777 033 293, 

richard.kovac@vistex.cz

Jednorázové zdravotnické roušky - Vistex medical roušky cena 5,0,-Kč/1 ks  při odběru nad 5 000 ks,   cena 

4,50,-Kč/1 ks bez DPH při odběrech nad 10 000 ks. 

Roušky jsou vyrobeny v EU a mají platný certifikát. 

Roušky jsou baleny po 50 ks. Zboží je skladem. Je možné 

objednávat i po jednotlivých baleních, cena je v tomto 

případě  7,02,-Kč bez DPH za 1 ks. V nabídce  jsou také 

respirátory FFP2 včetně dezinfekce rukou. 

obchod@lakovnalemfeld.eu, mobil: 721 209 888 respirátory FFP3 a FFP2

Tel: +420 777 121 100; filip@evergo.cz Nabídka respirátorů FFP3 110 Kč/ks bez DPH 3700KS

mailto:obchod@lakovnalemfeld.eu,%20mobil:%20721%20209%20888


tel: 775 857 773; mail: duchackova@advertes.cz, 

rousky@sanitcare.cz

Nabídka na jednorázové roušky, nano rouška pratelná, 

respirátory FFP2, FFP3, KN95

Nabídka jednorázových roušek, respirátorů KN95 a 

nanosilver roušek. https://www.sanitcare.cz                                                                                                

Jednorázová rouška NON Medical clas 

Krabička (v balení po 50 Ks) 

od 50 000 ks ...........1,65 Kč

Roušky jednorázové třívrstvé medical IIR  

Krabička (v balení po 50 Ks) 

od 50 000 ks ...........2,50 Kč

Nano rouška pratelná 

Prodloužená doba nošení a opětovné použití (možnost 

praní)

50 - 500 ks ……..139,50 Kč

500 – 10 000 ks …..120 Kč

10 000 – 200 000 ..109 Kč

--------

respirátory FFP2

FFP2 respirátor s gumičkami za hlavu pevně přiléhavý k 

obličeji FFP2

v krabičce po 25ks balených po jednom kusu

500 – 10 000 ks ………………35 Kč

od 10 000 ……….31 Kč  

respirátor KN95/FFP2 s gumičkami za uši

v krabičce po 50ks balených po 1ks v sáčcích                       

2000 – 10 000 ks ……..….14 Kč

10 000 – 200 000 ……...12 Kč  

respirátory FFP 3 

respirátor FFP3 s ventilem

500 – 10 000 ks …………..85 Kč

10 000 – 200 000 ………..75 Kč723 233 133, huaxia@email.cz Jednorázové roušky - nabídka 10.000 - 50.000 kusů … 4,50 Kč + DPH/ks ;

51.000 - 149.000 kusů … 3,90Kč + DPH/ks; 

Nad 150.000 kusů ... 3,50Kč + DPH/ks ;

Nad 1.000.000 kusů … 2,60 Kč + DPH/ks 

  

Zboží je baleno v krabičkách á 50 ks (viz. foto), v kartonu 

je vždy 48 krabiček (tz. karton = 2400 ks). Minimální 

objednávka je 10.000 kusů roušek. Skladem v ČR 2,5 

milionu kusů



EXPORT@MESAVERDE-TRADE.COM; 

info@novinky.mesaverde-trade.com

Nabídka na respirátory třídy FPP2, FFP3 a dospělé a dětské 

roušky. Většinu našich produktů nabízíme v různém 

barevném provedení. Naše produkty mají platné CE a 

registraci na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Výrobky jsou 

pravidelně kontrolovány pro svou funkčnost v laboratoři.  

Naše výrobky jsou vítězem D testu právě s ohledem na jejich 

kvalitu. Nabídka na exkluzivní respirátory třídy FPP2 a 

FFP3 české výroby. Vše najdete v našem katalogu. Filtrační 

účinnost dle EN 13486 a EN 149. Výrobky nabízíme ve 

flexibilním balení dle Vašich požadavků a to od 2 ks do 50 ks 

v boxu. Veškeré produkty jsou  hygienicky zabaleny v sáčku. 

Pro příklad vám přikládáme laboratorní měření v německé 

referenční laboratoři. 

FFP2 česká výroba od 9,50 Kč bez DPH 

Minimální odběr 1 000ks roušek.

Dostupné baleni roušek - krabička po 2ks, 5ks, 10ks, 25ks, 

40ks a 50ks.  respirátory třídy FPP2 české výroby. 

Výrobek má platné CE a registraci na SÚKL.

Účinnost filtrace ≥ 95%.

Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 

93/42/EHS

Výrobek je zároveň osobní ochranný prostředek dle 

nařízení  2016/425

Třída zdravotnického prostředku I.

Nabízíme krabičkové balení po 2 ks sterilně zabalených v 

sáčku.

Katalog, ceník a potřebné certifikáty na vyžádání. V 

samostatné příloze kompletní sortiment ochranných 

prostředků a VO ceny.

!!Problematiká komunikace!! Nedodržení dodacích lhůt 

(porucha přístrojů)

tel:        +420 602 790 710

email:  obchod@senkyr.cz;

http://www.senkyr-motorsport.com;

osobní ochranné prostředky Respirátory FF2 32Kč/ks bez DPH..320Kč za balení respirátory KN95 (FFP2), model Y-9500, 5-vrstvé a 

nehořlavé, s certifikací ECE, v rámci specifikace FFP2 jde 

o nejvyšší možnou kvalitu.  cca 15.000 ks ;

Respirátory FF2 jsou v uzavíratelných balíčcích po 10 ks,

tel.: +420 724 616 679;

tel.: +420 608 003 282 ;

mail: michal.sicak@datura-sro.cz;

Nabídka praktických balíčků, roušek a respirátorů - skladem 

v ČR

cena balíčků od 93Kč bez DPH; FFP2 27,85 Kč/ks bez 

DPH; FFP3 55,80Kč/ks bez DPH; rouška 5,20 Kč/ks bez 

DPH

respirátorů třídy FFP3, FFP2, chirurgické roušky a 

praktické balíčky .

Odesíláme ihned po uhrazení 50% zálohy. Stálým klientům 

zasíláme zboží na fakturu

barbora.houdek@vobmat.com

www.vobmat.cz

(mob. tel. +420 777 17 17 65) 

VOBMAT: Nabídka roušek 5Kč/ks bez DPH od 5000ks

www.petona.cz

 petona@petona.cz

 tel. 775 689 518

Respirátory FFP2 a roušky - SKLADEM, dezinfekce (gely, 

mýdla, ubrousky), ochranné přepážky a stojany pro 

dezinfekci (platba po dodání)

FFP2 od 34 Kč/ks, roušky látkové 45 Kč/ks PLATBA VŽDY PO DODÁNÍ.

 UV sterilizátor, čistič vzduchu (vhodné do kanceláře, 

sborovny, chodby, jídelny, třídy, tělocvičny, ...) Předností 

je, že LZE POUŽÍVAT V PŘÍTOMNOSTI OSOB a 

celoročně. Určen k likvidování mikrobů, bakterií a virů ve 

vzduchu.

 https://www.petona.cz/dezinfekce-interieru

 více v příloze emailu

 Vyrobeno na Slovensku

 doprava zdarma

 5 modelů dle velikosti prostorů

4 typy uchycení

Ochranné plexi přepážky na stůl, výdejové okénko, 

dezinfekční stojany, Dezinfekční gely, Dezinfekční roztoky 

a rozprašovače, Dezinfekční ubrousky, Mýdla

  



tel.+420 739 366 420; 

p.miskarik@patriotsecurity.cz

Nabídka služeb a produktů foto 1 - 4 - rouška ochranná - China - cena 1,90 Kč ,

foto 5 - 6 - respirátor FFP2 KN 95 - China - cena 25 Kč ,

foto 7 - 8 - rouška ochranná Czech made - cena 5,50 Kč ,

foto 9 - 10 respirátor FFP2 KN 95 Czech made- cena 32 Kč 

.

tel:  +420 605 064 688 ;  info@wparespirators.cz Nanomasky, ffp2, ffp3 FFP2 od 50Kč; FFP3 od 200Kč, Nanomaska včetně filtrů 

998Kč

723 592 924 nebo na e-mailu: info@chironax-

diz.cz.

Nabídka na jednorázové roušky, respirátory FFP2, FFP3 

bez/s ventilkem

FFP2 od 8,90Kč bez DPH, FFP3 od 36,90Kč bez DPH, 

nitrilové rukavice od 306Kč (100ks) bez DPH, a další

V samostatné příloze aktuální ceník.   

GSM: +420 603 790 175

E-MAIL: gredner@medicarmor.cz

www.medicarmor.cz

ochranné roušky IIR, BFE 95%, v tomto parametru ochrany 

srovnatelná s respirátorem FFP2

od 500.000 ks/ 6,50 Kč

1.000.000 ks/ 6,00 Kč

1.000.001 ks/ 5,50 Kč

ceny bez DPH

jednorázové ochranné roušky IIR s gumičkou okolo uší a 

přizpůsobením na nos, BFE 95% v tomto parametru 

ochrany srovnatelná s respirátorem FFP2, KN95,

tel.:+420 734 599 344

m.mohwald@centrumtachografu.cz

www.centrumtachografu.cz

Respirátory FFP3 - vyrobené v EU - skladem;

Ochranné overaly

Zdravotní roušky (typ 2)

Návleky na obuv Tyvek

Cena za kus je 110,- Kč (bez DPH). Respirátor na více použití. Lze jej vydezinfikovat a znovu 

použít.

Nejvyšší stupeň ochrany

V krabičce je 10 kusů (minimální odběr). 

Každý kus je zabalený zvlášť (možnost prodávat pak 

samostatně). 

Zastupujeme značku Oxyline

<recoverytrading@email.cz>  773794023 Nabídka: Bavlněné roušky s kapsou na filtrační vložku, 

roušky jednorázové, FFP2, 

jednorázová rouška 6Kč/ks; FFP2 32Kč/ks; rouška 

bavlněná s filtr. Vložkou 25Kč/ks; rouška s aktivním 

stříbrem 138Kč/ks

ceny bez DPH

Mobil: +420 724 364 297,  

michal.sury@ellipse.cz

  

šité nano roušky, roušky se stříbrem či s nano filtrem, 

klasické bavlněné roušky, respirátory FFP2 (KN 95) i 

jednorázové 3-vrstvé roušky z netkané textilie za atraktivní 

ceny  

textilní rouška základní 45 Kč bez DPH, textilní rouška s 

nanofiltrem 100 Kč bez DPH, textilní rouška se stříbrným 

vláknem 80 Kč bez DPH, textilní rouška s nanomateriálem 

150 Kč bez DPH,  respirační rouška s ochranným filtrem 

KN95 (N95), certifikát, univerzální velikost, bílá, doba 

dodání dle objednaného množství, cena: od 12,90 Kč DPH, 

jednorázová rouška, univerzální velikost, cena od 2,70 Kč 

bez DPH 



info@novinky.mesaverde-trade.com Respirátory FFP2 a 3-vrstvé ústenky z české produkce 

(certifikované)

novinku NANO ROUŠKU s aktivním stříbrem.

Jedná se o kvalitní český výrobek, který splňuje přísné 

evropské normy pro zdravotnické prostředky. Tato rouška, 

na rozdíl od podobných produktů, ochrání nejenom vaše 

okolí, ale hlavně Vás před infikováním, prachem, alergeny, 

pyly a kapénkovými infekcemi. Disponuje (BFE) 

bakteriální filtrační účinností a (VFE) virovou filtrační 

účinností vyšší než 99% ! Tyto laboratorní výsledky byly 

ověřený akreditovanou laboratoří v Bruselu. Molekuly 

stříbra jsou „vmíchány" mezi vlákna meltblownu. Nejedná 

se o žádný nástřik, tudíž není možné aby se aktivní stříbro 

nijak uvolňovalo pří dýchání. Tato technologie zpracování 

je patentovaná. Splňuje nejvyšší nároky ochranných 

pomůcek pro použití při chirurgických zákrocích a v 

infekčních provozech.

Nano rouška splňuje normu EN 14683:2005 a má platné 

CE, produkt má platnou registraci na SUKLu.

-----

V samostatné příloze katalog nano roušky a základní VO 

ceník.

 e-mail: filip@epictrade.cz, mobil: +420 777 358 

777, web: www.epictrade.cz

Respirátor FFP2 vyrobený přímo pro naší společnost Epic 

Trade s.r.o. jako pro distributora pro ČR.                          

Výhody našeho Respirátoru: 

- Krabička v Českém jazyce

- Jednotlivě balený Respirátor včetně popisu v Českém jazyce 

+ čárový kód.

od  7,80,- Kč bez DPH / kus (dle výše objednávky) V samostatné příloze ceník a protokol.

radil@ilico.cz, +420 732 710 110 Aktuálně zajistíme roušky od 2 Kč, respirátory od 15 Kč a 

také teploměry, dezinfekce a další materiál, u kterého se dá 

předpokládat, že bude brzy zase nedostatkový.

Aktuálně zásobí například Prahu 7 a 8, Brno, Znojmo, 

Alzheimer centra, Armádu spásy a řadu dalších organizací.

nabídka ochranných zdravotnických pomůcek včetně 

ceníku v samostatné příloze

mailto:info@novinky.mesaverde-trade.com
mailto:radil@ilico.cz,%20+420%20732%20710%20110
mailto:radil@ilico.cz,%20+420%20732%20710%20110


tel: + 420 723 231 772, pumprlova@verbascum.cz nabídka zásobování ochrannými pomůckami od přímého 

dovozce zahraničních výrobků, také zboží přímo od českých

výrobců

RKN95_2 RESPIRÁTOR KN 95/FFP2 baleno po 20 ks, 

balené po 1ks, v zavařených sáčcích, výrobce: Zhonkkang 

(Shenzen) Medical device protection, model: k zk 

008(Folding) Cena 13-16 Kč/ks dle odebraného množství,                                                                                                               

dále pak kvalitní respirátory FFP3 turecké výroby:

RFFP3VD2934 Respirátor FFP s ventilem, baleno po 10 

ks, balené po 1ks v zavařených sáčcích, výrobce: DNA 

Maske, Turecko, model 2934, Cena 88 Kč

RFFP3BD2941 Respirátor FFP3 bez ventilu, baleno po 10 

ks, balené po 1ks v zavařených sáčcích, výrobce: DNA 

Maske, Turecko, model 2941

Cena 88 Kč

Uvedené ceny jsou orientační, při vyšším odběru je možná 

sleva dle velikosti objednávky. Příslušné certifikáty. Ke 

všem cenám je třeba připočítat DPH. Při větším odběru 

poskytujeme dopravu zdarma, jinak dle kalkulace.

Nabídnuté zboží firma Verbascum dováží přímo od 

výrobců.

Není problém dodat vzorky nebo menší pilotní šarži.

420720262484, roušky. respirátory 

<rousky.respiratory@gmail.com>, 

karel.kaulich@jtmotors.cz

nabídka - jednorázové roušky a respirátory FFP2 - jedná se o 

velice kvalitní výrobky s certifikátem od německé společnosti 

DEKRA, anglické MHRA a španělské APPLUS.

!!! ( nejedná se o hojně rozšířené vietnamské zboží bez 

certifikátu ) !!! 

Výprodej zásob: 0.94 kč/ks  (při odběru 100 000 ks), 0.99 

kč/ks  (při odběru 50 000 ks), 1.08 kč/ks  (při odběru 20 

000 ks), 1.42 kč/ks  (při odběru 2 000 ks), Ceny jsou 

uvedeny bez DPH

 

danielkantorik@seznam.cz 

<danielkantorik@seznam.cz>, 

https://www.levnerousky.net/

nabídka - jednorázové třívrstvé civilní roušky, respirátory a 

Coverally Type  6/7 za velmi nízkou cenu a v jakémkoliv 

objemu, veškeré zboží je certifikované, prošlo testováním a 

odpovídá evropským standardům, certifikace na vyžádání

V našem katalogu v příloze naleznete:

•Respirátor typu FFP 2 od  11,- Kč/ks

•Respirátor typu FFP 3 bez ventilu od 29,- Kč/ks

•Všechny typy roušek od nemedicínských až po chirurgické 

za velmi nízké ceny.

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH na odkaze: 

https://www.levnerousky.net/. Při objednání nad 100 000 

kusů může být doba dodání do 10 dní.

731 913 569 p. Kreisinger,                               732 

955 636 p. Jelínek, info@elektorshock.cz

 

 

nabízíme ochranné respirátory FFP2/KN95, s garancí 

nejlepších cen na českém trhu, splatnost na fakturu 14 dní, na 

vyžádání i déle.

Respirátory FFP2 / KN95, s tvarovacím 

plíškem, za nejlepších podmínek, oděr od 

10.000ks, ceny od 9,5Kč včetně DPH. (více jak 

500tis kusů skladem)

V samostatné příloze certifikát a prohlášení o shodě.



M: +420 608 271 304, 

borivoj.handlir@generalpublic.cz, 

www.generalpublic.cz

nabídka na certifikovaný respirátor, obchodně označený 

GPP3 s  třídou ochrany  FFP3 

Respirátor GPP2 FFP2 NR (CE) - od 10,50 Kč/ks bez DPH 

(dle objednaného množství)

Cena 34,-Kč/1 ks (bez DPH). Filtrační vrstva použitá při 

výrobě tohoto 4-vrstvého respirátoru byla vyvinuta ve 

spolupráci s odborným týmem Technické university v 

Liberci.   Respirátor je bezventilový, vyznačuje se 

skvělými výsledky výdechového odporu a velmi snadno se 

v něm dýchá. Denní produkce je 150.000ks respirátorů 

FFP3, takže můžeme uspokojit každé klientovo přání v 

termínů  3-4 pracovních dnů.

V samostatné příloze  Certifikát EU přezkoušení typu č. 

1024/E-117/2020 a produktový list.

Tel.: +420 608 555 535 | +420 608 555 536,                 

E-mail: prodej@generaltrading.cz | 

www.generaltrading.cz 

nabídka respirátorů a roušek  3-vrstvé jednorázové roušky  – od 0,85 Kč, respirátory 

FFP2 – od 8,50 Kč, respirátory FFP3 – od 16 ,- Kč, 

 V samostatné příloze ceník.

792 334 494 a e-mail 

pavelskuhra040@gmail.com

Nabídka na respirátory FFP2 vyráběné v ČR, roušky.                             Cena respirátorů FFP2 je snížená na 9,50 Kč při větším 

odběru nad 5000ks se dá snížit na 9 Kč bez DPH. Doprava 

je zdarma.  

V případě plánu větší objednávky kontaktovat s 

dostatečným předstihem.

Tel.: +420 605 307 716

bures@maxitrade.cz

nabídka dodávky ochranného materiálu jako roušky, 

respirátory

jednorázová rouška z Číny - 2,60 Kč bez DPH, jednorázová 

rouška Česká -  4 Kč bez DPH - medical, respirátor FFP2 

typu KN95 - 11 Kč bez DPH - s certifikátem, respirátor 

FFP3 - Turecko - 120 Kč bez DPH, 

Ceny se mění téměř každý týden. Platnost cenové nabídky 

je tedy proměnlivá, je vždy nejlepší obratem volat a 

rezervovat, či dohodnout detaily.

Svoboda René - ředitel firmy

Mobil: +420605762749

medimall@medimall.cz

WEB: www.medimall.cz

Kaplan Martin - majitel firmy

Mobil: +420770142517                                        

obchodnik.medimall@gmail.com

dodávky ochranného a zdravotnického materiálu do 

zdravotnických i jiných zařízení v celé ČR: respirátory FFP3, 

FFP2, testy, roušky, oděvy (overaly, ochranný oděv, kryt 

obuvi, ochranná čepice)

FFP2 - od 8,50Kč/ks bez DPH

KN95 - od 5,50 Kč/ks bez DPH

Tel. 571 662 311;

Mob. 731 596 648;

radim.malina@guzu.cz

Gumárny Zubří, a.s. - celoobličejové ochranné masky 

typu CM-6, filtry P3 R a další.

Maska CM-6, filtr P3 R a další filtry.

Masky i ve variantě, speciálně určené pro 

zdravotnictví a další obory

v kombinaci s vhodným filtrem zajišťují 

masky maximální ochranu očí, obličeje a 

dýchacích orgánů uživatele proti účinkům 

bakterií a virů, toxických plynů, aerosolů a 

par, biologických látek apod.

V případě zájmu zašlou cenovou nabídku



verka@rajdestniku.cz;  775 560 573
Respirátory KN95 FFP2 FFP2/KN95 - 21 Kč (konečná cena snížena o 21%DPH)

vmikolas@jvlgroup.cz ;778 039 760

RESPIRÁTORY FFP2 od 11,50 Kč ZA 1 KS a další OOP, 

testy

roušky od 1,45 Kč/ks; FFP2 od 11,50 Kč/ks; FFP3 od 

40Kč/ks, ochranný oblek od 120Kč/ks

zaslán ceník

sebesta@floyal.cz;

605 045 091; 583 550 363

Respirátory FFP2 Cena za kus:

FFP2 16Kč/ks bez DPH

do 500 Ks....31 Kč + DPH

501 - 1.500...29 Kč + DPH

1501 - .....27 Kč + DPH

certifikované CE2163, dodání do 14 dnů od objednání

tel:+420704017710

jan@bia.solutions 

Nabídka FFP2, nitrilové rukavice, tuberkulínky tuberkulínka 1ml 3,3 Kč/ks bez DPH; 

FFP2 8,3 Kč/ks bez DPH;

3,1 Kč/ks bez DPH

zaslán katalog

email:obchodbrugge@gmail.com Nabídka rychlotestů ze slin, respirátorů, roušek antigenní slinové testy od 90 Kč/ks bez DPH do 14 dnů

792 334 494 a e-mail 

pavelskuhra040@gmail.com

Nabídka na respirátory FFP2 vyráběné v ČR, Čína,  rouškya 

a další OOP                             

Cena respirátorů FFP2 je snížená na 9,50 Kč bez DPH. 

KN95 od 8,50 Kč bez DPH. Doprava je zdarma.  

danielkantorik@seznam.cz FFP2 za akční cenu Cena je 7,5,-kč za kus Minimální odběr je 3 000ks

Tel.: 601 331 307; info@h-s-f.eu Systém ochrany proti Covid-19 respirátor FFP3 s ventilátorem

---

Systém je založen na nově vyvinutém respirátoru 

FFP3, tedy nejvyššímu stupni ochrany proti korona 

viru, s ventilátorem, který umožní extrémně snadné 

dýchaní, tak jako bez respirátoru, což je nejen důležité 

pro seniory, kteří mají problém s dýcháním přes 

respirátor a proto nejvyšší ochranu FFP3 zpravidla 

nepoužívají, ale i pro ty kteří musí nosit roušky nebo 

respirátory dlouhé hodiny. Dosud nejvyšší stupeň 

ochrany FFP3 nemohl byt nařízen právě pro obtížnost 

dýchání. Výhodou nově vyvinutého respirátoru je i 

cenová dostupnost, která je vzhledem k nové 

konstrukci příznivější než u stávajících respirátoru. 

Další výhodou je, že systém, je nezávislý na mutacích 

korona viru, kdy i vakcíny mohou ztratit účinnost.

bartos@ecodental.cz

nebo mobil

+ 420 776 10 70 56

Nabídka OOP vždy za nejnižší cenu bezdotykový teploměr - z 1.490,- (-53%) za 699,- Kč 

(s DPH);

FFP3 od 138Kč/ks;

roušky od 6,21Kč/ks

V případě, že nám sdělíte, že máte prokazatelně, 

(faktura od konkurence), nižší cenové nabídky, 

(produktů stejné kvality, stejného typu zboží), naše 

ceny Vám dorovnáme s konkurenčními cenami, a jako 

poděkování, za Váš postřeh, dostanete od nás  

automaticky,  ještě o 10% lepší cenu, oproti 

konkurenční nabídce.



724837139; tomrehurek@gmail.com nabídka antigenních testů, OOP FFP2 - od 9,50 Kč/ks bez DPH

rouška zdravotnická - od 5 Kč/ks bez DPH

https://ochranne-respiratory.cz/

776 775 195; info@agenturazidek.cz Nabídka respirátorů respirátor KN95 - Cena 10Kč/ 1 kus, minimální odběr 

50ks.

Nad 500ks cena 9Kč.

Nad 5 000ks možnost další slevy.

+ doprava 120Kč

jana.knezkova@repoint.cz RE: Respirátory FFP2, lékařské roušky, FFP2 černé - NC od 11,50 Kč bez DPH

mob: +420 778 464 091

mail: david.pospisil@spur.cz | 

eshop.spur.cz

Nano respirátory FFP2, nano roušky nano FFP2 od 24 Kč (dle množství) bez DPH; nano 

roušky od 25 Kč

čekací doba v případě objednávky je snížena na 

maximálně 5 pracovních dnů (nano FFP2)

https://ochranne-respiratory.cz/
https://ochranne-respiratory.cz/
mailto:jana.knezkova@repoint.cz
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Č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN 

*MZDRX01F3UM3* 
MZDRX01F3UM3 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 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 § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 
písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 

I. 
 
1. Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, smí nejpozději  

od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti 
zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil  
v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které 
zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 
prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, 
a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit 
nejpozději od 23. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou,  
a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování 
přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho 
příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své 
zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, tak, aby byla umožněna 
jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první 
nejpozději k 30. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období 
vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel 
podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká 
zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office). 

 
2. V tomto opatření se rozumí: 

a) veřejným zaměstnavatelem 
i. zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka 

státu a územní samosprávný celek, 
ii. právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci 

zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a národního podniku, 
školy nebo školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou 
poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena 
zvláštní pravidla testování zaměstnanců, 
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iii. veřejná vysoká škola, 
iv. služební úřad v případě státních zaměstnanců, 
v. bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a 
vi. Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž 

nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, 
b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják 

z povolání, soudce a státní zástupce, 
c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů 

s výjimkou výkonu práce na dálku (home office). 
 
 

II. 
 
1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I podstoupit,  

a to s výjimkou osob, které 
a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 
2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle 
čl. I a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních 
služeb. 

 
 

III. 
 
Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I pozitivní, je zaměstnanec povinen 
postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného 
laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem. 
 
 

IV. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci 
o 40 až 70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie onemocnění COVID-19 
směrem k růstu počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická 
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varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá rozšíření 
této varianty i v dalších zemích regionu. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje 
až o 50 % vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci 
existujících vakcín. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. Varianta 
P.1 (tzv. brazilská varianta) je prozatím identifikována sporadicky v 17 zemích světa. 
Prozatímní informace však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně pravděpodobně 
více nakažlivá než původní kmen viru. Jako problematický se jeví t.č. nedostatek informací  
s ohledem na efektivitu existujících vakcín. 
 
Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového 
vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 s cílem odhalit potenciálně infekční osoby, které mají 
jen minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou nevědomky šířit onemocnění. 
Vzhledem k nezbytnosti nalezení kompromisního řešení při předpokládané ekonomické 
náročnosti, nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné 
testování zaměstnanců, což je i nadále považováno za zlatý standard a hlavní pilíř 
preventivního testování, bylo z možných variant umožněn i doplňkový pilíř, tj. provádění 
antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou 
veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném 
opakování s frekvencí alespoň jednou týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných 
převážně asymptomatických osob. 
 
Vzhledem k vysoké senzitivitě a specificitě antigenních testů je nyní doporučená frekvence 
provádění samotestování při pravidelném opakování alespoň jednou týdně. Blíže viz např. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.01.20184713v2.full.pdf. 
 
V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, 
který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného 
konfirmačního testu standardní metodou RT-PCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci 
dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén 
a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly 
v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou. 
 
Provedení testu laickou osobou není zdravotní službou ve smyslu příslušných právních 
předpisů (test není prováděn zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné úrovni v rámci 
poskytování zdravotních služeb), a samotný test, který je zdravotnickým prostředkem, 
nelze v případě použití laickou osobou uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Z veřejného zdravotního pojištění jsou plně hrazeny výkony vyšetření RT-PCR a POC 
antigenní test, pokud je prováděn k tomu příslušným poskytovatelem zdravotních služeb 
podle mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN. Tato vyšetření lze 
plně využít pro naplnění povinnosti prokázání bezinfekčnosti onemocnění COVID 19 
negativním testem a jsou s ohledem na jejich provedení v rámci poskytování zdravotních 
služeb a přímou návaznost na systém ISIN jednoznačně preferována. 
 
 
 
 
 
 doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 
 ministr zdravotnictví 
 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.01.20184713v2.full.pdf
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Č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN 

*MZDRX01F3TPV* 
MZDRX01F3TPV 

M IM OŘ Á D NÉ  O P AT Ř E N Í  
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,  a § 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  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 
odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 
opatření: 
 

I. 
 
 
Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou školou nebo školským 
zařízením a vykonávají v souladu s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, 
vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, 
vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, 
vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb., nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, smí 
nejpozději od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti 
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech 
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu 
zaměstnavatelem, není-li v čl. II. stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. 
Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 2021 pro 
své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné 
poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li 
zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho testování 
se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou 
povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili test podle věty druhé, nejpozději v termínu 
od 23. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele 
za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 30. březnu 2021.  
 
 

II. 
 
1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I podstoupit,  

a to s výjimkou: 
a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví 
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žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a 

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky 
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále 
jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle 
čl. I, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních 
služeb. 

 
 

III. 
 
Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného laickou osobou a poskytnutého zaměstnavatelem podle čl. I pozitivní, je 
zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého 
zaměstnavatelem. 
 
 

IV. 
 
Za zaměstnance podle čl. I až III se považují také: 
1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a 
2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, 

vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho 
zaměstnanci. 

 
 

V. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
 Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci  
o 40 až 70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie onemocnění COVID-19 
směrem k růstu počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická 
varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá rozšíření 
této varianty i v dalších zemích regionu. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje 
až o 50 % vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci 
existujících vakcín. Prozatímní informace potvrzují, že i varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) 
bude procentuálně pravděpodobně více nakažlivá než původní kmen viru. Jako 
problematický se jeví t.č. nedostatek informací s ohledem na efektivitu existujících vakcín. 
Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového 
vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 s cílem odhalit potenciálně infekční osoby, které mají  
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jen minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou nevědomky šířit onemocnění. 
Vzhledem k nezbytnosti nalezení kompromisního řešení při předpokládané ekonomické 
náročnosti, nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné 
testování zaměstnanců, což je i nadále považováno za zlatý standard a hlavní pilíř 
preventivního testování, bylo z možných variant umožněn i doplňkový pilíř, tj. provádění 
antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou 
veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném 
opakování s frekvencí alespoň jednou týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných 
převážně asymptomatických osob. Při rozhodnutí o nařízení  povinnost pravidelného 
testování u zaměstnanců škol nebo školských zařízení, které vykonávají v souladu 
s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212 vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., 
nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let ministerstvo vyšlo z aktuální analýzy UZIS 
k nově vzniklým nákazám v těchto zařízeních, a s ohledem k aktuální dostupnosti 
testovacích sad a jednoduchosti provedení samotestu. Výjimky z povinnosti testování jsou 
nastaveny tak jako u jiných zaměstnanců, tedy absolvování očkování anebo prodělaná 
choroba v posledních 90 dnech. 
 
Vzhledem k vysoké senzitivitě a specificitě antigenních testů je nyní doporučená frekvence 
provádění samotestování při pravidelném opakování alespoň jednou týdně. Blíže viz např. 
https://www.medrxiv.Org/content/10.1101/2020.09.01.20184713v2.full.pdf. 
 
V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, 
který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného 
konfirmačního testu standardní metodou RT-PCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci 
dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén 
a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly 
v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou. Provedení testu laickou osobou 
není zdravotní službou ve smyslu příslušných právních předpisů (test není prováděn 
zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné úrovni v rámci poskytování zdravotních 
služeb), a samotný test, který je zdravotnickým prostředkem, nelze v případě použití laickou 
osobou uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z veřejného zdravotního 
pojištění jsou plně hrazeny výkony vyšetření RT-PCR a POC antigenní test, pokud je 
prováděn k tomu příslušným poskytovatelem zdravotních služeb podle mimořádného 
opatření MZ č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN. 
 

 

 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 
         ministr zdravotnictví 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.01.20184713v2.full.pdf
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Č. j.: MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN 

*MZDRX01F3STI* 
MZDRX01F3STI 

 
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí 
s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 
 
 
Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,  
Australský svaz 
Islandská republika 
Korejská republika 
Nový Zéland 
Singapurská republika 
Thajské království  
Vatikánský městský stát 
 
Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,  
Irská republika 
Portugalská republika (vyjma Madeiry) 
a 
Baleárské ostrovy 
 
Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,  
Andorrské knížectví 
Belgické království 
Bulharská republika 
Dánské království 
Finská republika 
Francouzská republika (vyjma zámořských území) 
Chorvatská republika 
Italská republika 
Lichtenštejnské knížectví 
Litevská republika 
Lotyšská republika 
Lucemburské velkovévodství 
Monacké knížectví 
Nizozemské království (vyjma zámořských území) 
Norské království 
Rakouská republika 
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Republika Slovinsko 
Rumunská republika 
Spolková republika Německo 
Řecká republika 
Španělské království (včetně Kanárských ostrovů) 
Švýcarská konfederace 
 
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, 
č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, 
které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem 
výskytu onemocnění COVID-19. 
 
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 
 ministr zdravotnictví 
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Praha 19. března 2021 

Č. j.: MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN 

*MZDRX01F3WI9* 
MZDRX01F3WI9 

M IM OŘ Á D NÉ  O P AT Ř E N Í  
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 

I. 
 
S účinností ode dne 20. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 26. února 2021, 
č. j. 15757/2020-45/MIN/KAN, a to takto: 
 
1. Na konec bodu I/1 se doplňuje věta, která zní: 

„Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému 
mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo 
polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN 
EN 140 +A1.“ 

 
2. V bodu I/3 písmenu x) text první odrážky zní: 

„v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve 
venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, 
nejedná-li se o členy domácnosti,“. 

 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho 
odvolání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Mění se mimořádné opatření, kterým se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt 
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, 
v stanovených případech a s výjimkami. 
 
Příslušníkům a zaměstnancům základních složek integrovaného záchranného systému, kteří 
mají k dispozici jako osobní ochranný pracovní prostředek masku nebo polomasku splňující 
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1 a která je 
také vhodným ochranným prostředkem dýchacích cest bránící šíření kapének, se umožňuje, 
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že mohou místo jinak stanovených ochranných prostředků používat tyto osobní ochranné 
pracovní prostředky. 
 
Upřesňuje se výjimka pro sportovce v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně 
běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, tedy že v těchto případech nemusí používat 
ochranný prostředek dýchacích cest, ale jen za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry 
od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. 
 
 
 
 
 
       doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r. 
        ministr zdravotnictví 
 
 



Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření,
jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení,

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich
uplatněním;

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vy-
hlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 96 / 2021Strana 890 Částka 39

KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY - PLATNÁ A ÚČINNÁ OD 20. 3. 2021 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 196

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /
označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 199

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správ-
ních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; ome-
zení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech pří-
padech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li
zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý
kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,

4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akce-
schopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 99 / 2021Strana 900 Částka 39
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedago-
gickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských za-
řízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
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g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v kon-
zervatořích,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo
studentů,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný
zástupce),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na
kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše
10 osob,

7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žá-
kům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí
vzdělávání není zpěv, s výjimkou:

a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je

zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,

11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je

sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního pro-
gramu,

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských za-
řízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor
školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt
třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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103

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 203

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy:
– obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších

předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2
tohoto zákona,

– odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

– chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené
v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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105

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 205

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustano-
vení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizo-
vého opatření;

II. ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické
infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k nařízení vlády
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,

1. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků kritické
infrastruktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich součinnost při
zajišťování provozu dotčených prvků kritické infrastruktury,

2. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů,

3. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, ministerstvu
nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná
infrastruktura provozovatele určeny jako prvky kritické infrastruktury dle krizového zákona;

III. nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového
zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury podílejícími se
přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování
funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; pro účely tohoto usnesení jsou subjekty kritické
infrastruktury a smluvní dodavatelé subjektu kritické infrastruktury ve smyslu tohoto bodu usnesení ozna-
čováni dále jako „dotčená právnická osoba“ a kritičtí zaměstnanci ve smyslu bodu III. usnesení vlády České
republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 jsou pro účely tohoto usnesení označováni dále jako „fyzické osoby“:

1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech
určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb
fyzické osobě,
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c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž fyzická osoba je v případech podle písmen a) až c) povinna každou takovou cestu předem
oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinna dotčenou
právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), bez-
odkladně o tom informovat dotčenou právnickou osobu,

3. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti učiněné podle bo-
du VII. tohoto usnesení;

IV. nařizuje všem dotčeným právnickým osobám:

1. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní povinnost,
nařízeno podle bodu III. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:

a) základních životních potřeb těchto fyzických osob,

b) přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými,

c) péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou osobou, kterou by za
normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a kterou tato fyzická osoba v důsledku
omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě
žádosti této fyzické osoby,

d) správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu
dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,

2. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový kontakt, tak,
aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle bodu III/2
tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, že je výkon práce
a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její skutečnou roli při zajišťování
provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická osoba provozuje, pak dotčená právnická
osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto
skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

V. nařizuje Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v případě, že fyzické
osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření
tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;

VI. nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, dodržovat tato
pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu:

1. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu,

2. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin,

3. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami,

5. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před jejím zahájením
změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky
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onemocnění COVID-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba
bez prodlení přeruší výkon práce nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené
právnické osoby;

VII. umožňuje dotčeným právnickým osobám:

1. nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude za dobu
3 týdnů činit alespoň 105 hodin,

2. vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou fyzickou osobu
nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost fyzické osobě rozvržena.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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106

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 206

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje pohlížet na čestné prohlášení

1. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé
a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5
a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit po-
souzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto
čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového
stavu,

2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné
nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu;

II. uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; perio-
dické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

III. ukládá

1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to

a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle
§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékař-
ských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po
dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
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b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12
odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vy-
hlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,

2. poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo registrujícím poskytova-
telům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu
oprávněni, provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku
dotčené osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě určené podle
bodu I. pro platnost čestného prohlášení nebo bodu III/1 pro platnost lékařských posudků.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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Příloha k usnesení vlády č. 106/2021 Sb.
(ze dne 26. února 2021 č. 206)
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107

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 207

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České
republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke
dni 27. února 2021 nachází na území České republiky;

II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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108

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 208

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním
postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání
nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/
/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci
v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení
vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši,
může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se
rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do
vlastních rukou,

3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na formuláři
předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo
naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografova-
nými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo prů-
kazu osoby se zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit
podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti
dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud
Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte
stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata pří-
davku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba
o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost
krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do do-
sažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,
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5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu
práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,
generální ředitel Úřadu práce České republiky

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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109

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 209

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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110

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 210

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu
oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová
opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon
zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení
zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době nouzového
stavu, které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;

II. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění
podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 211

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje
1. poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí naplňovat povin-

nost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany
života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální
služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání
nouzového stavu,

3. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních
služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a poža-
davky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,

4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociál-
ních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo
o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

5. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle
§ 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (noclehárny), posky-
tovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu dostatečného personálního
a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu trvání nouzového stavu;

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb,
kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I. tohoto ustanovení,
metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání
nouzového stavu.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,
poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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112

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 212

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů
a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení
zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti
školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/

/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o so-

ciálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infra-

struktury,
– zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v pro-
cesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
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4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 2 do 10 let;

II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového
zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku
od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení určené podle bodu I/1; body I/2
až I/5 se použijí obdobně.

Provedou:

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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130

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2021 č. 292

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona.

Vláda mění s účinností ode dne 16. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212,
vyhlášené pod č. 112/2021 Sb., tak, že v bodě I/1 se za slova „– zaměstnanci České pošty, s. p.,“ vkládají
slova „– starostové obcí,“.

Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení

Na vědomí:
primátoři statutárních měst,
starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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113

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 216

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění
COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje
volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo
bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba
pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území
tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro
jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajiš-
tění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
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6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanove-
ných v bodu X.,

10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy

1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do
04:59 hod. s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

b) výkonu povolání,

c) výkonu činností sloužících k zajištění

i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany
života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII. tohoto krizového opatření,

g) cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

a) případů uvedených v bodě II.,

b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném
počtu osob,

c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za
podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba
trvalý pobyt nebo bydliště,

d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu
v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se
nachází tento rekreační objekt,

e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,

4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti,
doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně
konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu
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osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zacho-
vávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:

1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele
nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li po-
třebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele
nebo osoby, u které se činnost vykonává,

2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo
čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití
výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České
republiky;

V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády při-
cestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením
Ministerstva zdravotnictví;

VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének, a

1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;

VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní do-
mácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje;

VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes
území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména
pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat
na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné;

IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno
je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná
sportovní utkání nebo soutěže;

X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
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1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku
(chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností
minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o nega-
tivním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu;

XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 113 / 2021Strana 926 Částka 39



115

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. února 2021 č. 218

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda mění s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216,
vyhlášené pod č. 113/2021 Sb., tak, že na konci bodu XI. se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se nový
bod XII., který zní:

„XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto
usnesení.“.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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119

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 2. března 2021 č. 244

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.,
ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla, o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod.

mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášené pod č. 113/2021 Sb., ve znění usnesení vlády
ze dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného pod č. 115/2021 Sb., tak, že

1. v bodu III/1 písm. f) se číslovka „VIII.“ nahrazuje číslovkou „IX.“,

2. v bodu III/2 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,“,

3. v bodu VI. se slova „mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének“
nahrazují slovy „používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021“,

4. v bodu VI/1 se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „bodu 2“.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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114

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 217

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a) prodejen potravin,

b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komu-
nikacích,

c) prodejen paliv,

d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

h) prodejen novin a časopisů,

i) prodejen tabákových výrobků,

j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunika-
cích,

k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,

l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

m) pokladen prodeje jízdenek,

n) květinářství,

o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elek-
troniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

q) myček automobilů bez obsluhy,

r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce
a jiné podlahové krytiny,

s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

Sbírka zákonů č. 114 / 2021Částka 39 Strana 927



t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí vý-
běrových 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,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo
poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej
a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část
provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání,

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě pro-
vozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,

3. dále

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s pří-
tomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí
umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní pro-

dukce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že

celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,

b) poutě a podobné tradiční akce,

c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lé-
kaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické pří-
pravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů,

ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních po-
licií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,

iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
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č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10
písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách,

v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je
podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným pro-
gramem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rek-
valifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ově-
řování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu
veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez
respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s vý-
cvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,

d) veletrhy,

e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,

f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských
zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a spor-
tovních akcí, které nejsou zakázány,

g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a bato-
lata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o posky-
tování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,

i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová,
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní
obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro
zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného zá-
chranného systému včetně Horské služby,

Sbírka zákonů č. 114 / 2021Částka 39 Strana 929



l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém za-
řízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně
pro děti zaměstnanců těchto zařízení,

4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích slu-
žeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské

nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením uby-

tování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu

pobytu ubytované osoby,

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

c) 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,

d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže
nemají jiné bydliště na území České republiky,

f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich
nezbytnému doprovodu,

5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické
nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po
celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b) lékáren,

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách
a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné
prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit
v jiné provozovně;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v pro-
vozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících

u jednoho stolu,

b) 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,

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních pro-
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storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

d) zákaz produkce živé hudby a tance,

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb
mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provo-
zovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických ná-
pojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí 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.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z pod-
zemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

g) je zakázán provoz dětských koutků,

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes
výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje použí-
vat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,

6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo
jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost 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 zdra-
votním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
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c) 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,

d) umístí 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,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informač-
ních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimati-
zace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup použí-
vala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,

s tím, že prodejní plochou se 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,

7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou lé-
čebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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120

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 3. března 2021 č. 247

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda ukládá s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod.

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče,
kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost
lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě

i. ambulantní péče,

ii. jednodenní péče, nebo

iii. lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním
COVID-19,

nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru
všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví a jejich
zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového
typu,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 3 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,

3. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocně-
ním COVID-19, a poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči
pacientům s onemocněním COVID-19, využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a infor-
movat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,

4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povin-
nosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního poža-
davku osob uvedených v bodu 3, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet lékařů a zdra-
votnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, které požadují k výkonu
pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti,

5. poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se vztahuje povinnost podle
bodu 1, sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické
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povolání podle bodu 1 a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně
příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

6. osobám podle bodu 3 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení
konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná
pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této
osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který kon-
krétní osobě vydal příkaz podle bodu 4; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat
identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, iden-
tifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:
ministr zdravotnictví,
poskytovatelé zdravotních služeb uvedení v bodech 4 a 5,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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122

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 5. března 2021 č. 248

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
po dobu trvání nouzového stavu – studenti

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda ukládá s účinností ode dne 8. března 2021 od 00:00 hod.

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti
s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům,
kteří dovršili 18 let,

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských
fakultách veřejných vysokých škol,

b) všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magis-
terských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích
a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékař-
ské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způso-
bilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnic-
kých povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského pro-
gramu jednooborové psychologie,

c) všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských studijních
programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové
psychologie navazujícího na bakalářský program,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdra-
votnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocně-
ním COVID-19,

a) využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o při-
jatých opatřeních v tomto směru,

b) bezodkladně po nástupu osob uvedených v bodu 1 k výkonu pracovní povinnosti zajistit jejich
očkování proti onemocnění COVID-19,

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povin-
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nosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního poža-
davku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů
včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti,
a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti; hejtman nebo primátor hlavního města Prahy pří-
kaz k výkonu pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě osoby uvedené v bo-
du 1, která prokáže, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžko-
vou péči pacientům s onemocněním COVID-19,

6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle
bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto seznamy spolu s kontaktními údaji
koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději
následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení
konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná
pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této
osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který kon-
krétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat
identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, iden-
tifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:

ministr zdravotnictví,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy,
rektoři a ředitelé škol podle bodu 1

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 122 / 2021Částka 45 Strana 979



131

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 296

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. všem
poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem),
aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální
služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do od-
dělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě nega-
tivních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený
certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek na-
plňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének;

II. zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. úno-
ra 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 297

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s vý-
jimkou:
– přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 3,
– návštěv nezletilých pacientů,
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
– návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se ne-
vztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na pří-
tomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele,

3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém
zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
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– třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
– porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
– bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
– třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
– třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění

COVID-19,
– třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvi-

zovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na pří-
tomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléči-
telného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje reži-
mová opatření poskytovatele;

II. s účinností ode dne 20. března 2021 zrušuje krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. úno-
ra 2021 č. 201, vyhlášené pod č. 101/2021 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření,
jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení,

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich
uplatněním;

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vy-
hlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY - PLATNÁ A ÚČINNÁ OD 22. 3. 2021 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 196

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /
označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 199

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správ-
ních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; ome-
zení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech pří-
padech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li
zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý
kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,

4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akce-
schopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedago-
gickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských za-
řízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
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g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v kon-
zervatořích,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo
studentů,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný
zástupce),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na
kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše
10 osob,

7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žá-
kům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí
vzdělávání není zpěv, s výjimkou:

a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je

zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,

11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je

sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního pro-
gramu,

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských za-
řízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor
školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt
třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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103

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 203

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy:
– obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších

předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2
tohoto zákona,

– odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

– chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené
v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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105

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 205

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustano-
vení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizo-
vého opatření;

II. ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické
infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k nařízení vlády
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,

1. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků kritické
infrastruktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich součinnost při
zajišťování provozu dotčených prvků kritické infrastruktury,

2. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů,

3. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, ministerstvu
nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná
infrastruktura provozovatele určeny jako prvky kritické infrastruktury dle krizového zákona;

III. nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového
zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury podílejícími se
přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování
funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; pro účely tohoto usnesení jsou subjekty kritické
infrastruktury a smluvní dodavatelé subjektu kritické infrastruktury ve smyslu tohoto bodu usnesení ozna-
čováni dále jako „dotčená právnická osoba“ a kritičtí zaměstnanci ve smyslu bodu III. usnesení vlády České
republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 jsou pro účely tohoto usnesení označováni dále jako „fyzické osoby“:

1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech
určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb
fyzické osobě,
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c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž fyzická osoba je v případech podle písmen a) až c) povinna každou takovou cestu předem
oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinna dotčenou
právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), bez-
odkladně o tom informovat dotčenou právnickou osobu,

3. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti učiněné podle bo-
du VII. tohoto usnesení;

IV. nařizuje všem dotčeným právnickým osobám:

1. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní povinnost,
nařízeno podle bodu III. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:

a) základních životních potřeb těchto fyzických osob,

b) přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými,

c) péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou osobou, kterou by za
normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a kterou tato fyzická osoba v důsledku
omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě
žádosti této fyzické osoby,

d) správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu
dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,

2. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový kontakt, tak,
aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle bodu III/2
tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, že je výkon práce
a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její skutečnou roli při zajišťování
provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická osoba provozuje, pak dotčená právnická
osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto
skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

V. nařizuje Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v případě, že fyzické
osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření
tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;

VI. nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, dodržovat tato
pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu:

1. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu,

2. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin,

3. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami,

5. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před jejím zahájením
změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky
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onemocnění COVID-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba
bez prodlení přeruší výkon práce nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené
právnické osoby;

VII. umožňuje dotčeným právnickým osobám:

1. nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude za dobu
3 týdnů činit alespoň 105 hodin,

2. vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou fyzickou osobu
nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost fyzické osobě rozvržena.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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106

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 206

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje pohlížet na čestné prohlášení

1. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé
a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5
a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit po-
souzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto
čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového
stavu,

2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné
nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu;

II. uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; perio-
dické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

III. ukládá

1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to

a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle
§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékař-
ských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po
dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
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b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12
odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vy-
hlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku

uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,

2. poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo registrujícím poskytova-
telům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu
oprávněni, provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku
dotčené osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě určené podle
bodu I. pro platnost čestného prohlášení nebo bodu III/1 pro platnost lékařských posudků.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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Příloha k usnesení vlády č. 106/2021 Sb.
(ze dne 26. února 2021 č. 206)
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107

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 207

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České
republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke
dni 27. února 2021 nachází na území České republiky;

II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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108

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 208

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním
postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání
nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/
/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci
v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení
vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši,
může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se
rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do
vlastních rukou,

3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na formuláři
předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo
naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografova-
nými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo prů-
kazu osoby se zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit
podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti
dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud
Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte
stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata pří-
davku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba
o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost
krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do do-
sažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,
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5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu
práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,
generální ředitel Úřadu práce České republiky

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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109

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 209

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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110

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 210

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu
oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová
opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon
zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení
zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době nouzového
stavu, které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;

II. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění
podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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111

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 211

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje
1. poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí naplňovat povin-

nost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany
života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální
služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání
nouzového stavu,

3. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních
služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a poža-
davky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,

4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociál-
ních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo
o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

5. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle
§ 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (noclehárny), posky-
tovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu dostatečného personálního
a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu trvání nouzového stavu;

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb,
kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I. tohoto ustanovení,
metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání
nouzového stavu.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,
poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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112

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 212

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů
a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení
zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti
školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/

/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o so-

ciálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infra-

struktury,
– zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v pro-
cesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
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4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 2 do 10 let;

II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového
zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku
od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení určené podle bodu I/1; body I/2
až I/5 se použijí obdobně.

Provedou:

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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130

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2021 č. 292

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. e) krizového zákona.

Vláda mění s účinností ode dne 16. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212,
vyhlášené pod č. 112/2021 Sb., tak, že v bodě I/1 se za slova „– zaměstnanci České pošty, s. p.,“ vkládají
slova „– starostové obcí,“.

Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení

Na vědomí:
primátoři statutárních měst,
starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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120

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 3. března 2021 č. 247

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda ukládá s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod.

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče,
kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost
lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě

i. ambulantní péče,

ii. jednodenní péče, nebo

iii. lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním
COVID-19,

nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru
všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví a jejich
zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového
typu,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 3 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,

3. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocně-
ním COVID-19, a poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči
pacientům s onemocněním COVID-19, využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a infor-
movat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,

4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povin-
nosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního poža-
davku osob uvedených v bodu 3, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet lékařů a zdra-
votnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, které požadují k výkonu
pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti,

5. poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se vztahuje povinnost podle
bodu 1, sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické
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povolání podle bodu 1 a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně
příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

6. osobám podle bodu 3 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení
konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná
pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této
osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který kon-
krétní osobě vydal příkaz podle bodu 4; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat
identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, iden-
tifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:
ministr zdravotnictví,
poskytovatelé zdravotních služeb uvedení v bodech 4 a 5,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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122

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 5. března 2021 č. 248

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
po dobu trvání nouzového stavu – studenti

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona.

Vláda ukládá s účinností ode dne 8. března 2021 od 00:00 hod.

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti
s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům,
kteří dovršili 18 let,

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských
fakultách veřejných vysokých škol,

b) všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magis-
terských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích
a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékař-
ské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způso-
bilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnic-
kých povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského pro-
gramu jednooborové psychologie,

c) všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských studijních
programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové
psychologie navazujícího na bakalářský program,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdra-
votnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocně-
ním COVID-19,

a) využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o při-
jatých opatřeních v tomto směru,

b) bezodkladně po nástupu osob uvedených v bodu 1 k výkonu pracovní povinnosti zajistit jejich
očkování proti onemocnění COVID-19,

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povin-
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nosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního poža-
davku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů
včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti,
a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti; hejtman nebo primátor hlavního města Prahy pří-
kaz k výkonu pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě osoby uvedené v bo-
du 1, která prokáže, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžko-
vou péči pacientům s onemocněním COVID-19,

6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle
bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto seznamy spolu s kontaktními údaji
koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději
následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení
konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná
pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této
osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který kon-
krétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat
identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, iden-
tifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:

ministr zdravotnictví,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy,
rektoři a ředitelé škol podle bodu 1

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 122 / 2021Částka 45 Strana 979



131

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 296

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. všem
poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem),
aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální
služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do od-
dělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě nega-
tivních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený
certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek na-
plňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének;

II. zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. úno-
ra 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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132

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 297

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s vý-
jimkou:
– přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 3,
– návštěv nezletilých pacientů,
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
– návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se ne-
vztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na pří-
tomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele,

3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém
zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
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– třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
– porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
– bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
– třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
– třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění

COVID-19,
– třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvi-

zovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na pří-
tomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléči-
telného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje reži-
mová opatření poskytovatele;

II. s účinností ode dne 20. března 2021 zrušuje krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. úno-
ra 2021 č. 201, vyhlášené pod č. 101/2021 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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133

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 298

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a) prodejen potravin,

b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komu-
nikacích,

c) prodejen paliv,

d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

h) prodejen novin a časopisů,

i) prodejen tabákových výrobků,

j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunika-
cích,

k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,

l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

m) pokladen prodeje jízdenek,

n) květinářství,

o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elek-
troniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

q) myček automobilů bez obsluhy,

r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce
a jiné podlahové krytiny,

s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
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t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí vý-
běrových 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,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo posky-
tovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se
tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a posky-
tování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny,
ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od
ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně
zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše
1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup
alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání,

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě pro-
vozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,

3. dále

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s pří-
tomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí
umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní pro-

dukce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že

celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,

b) poutě a podobné tradiční akce,

c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lé-
kaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické pří-
pravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů,

ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních po-
licií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
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iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě
zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších před-
pisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,

iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10
písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách,

v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je
podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným pro-
gramem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a re-
kvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ově-
řování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu
veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,

d) veletrhy,

e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,

f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských
zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a spor-
tovních akcí, které nejsou zakázány,

g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a bato-
lata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o posky-
tování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,

i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová,
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní
obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro
zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného zá-
chranného systému včetně Horské služby,
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l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém za-
řízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto
zařízení,

4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích slu-
žeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské

nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením uby-

tování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu

pobytu ubytované osoby,

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

c) 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,

d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže
nemají jiné bydliště na území České republiky,

f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich
nezbytnému doprovodu,

5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické
nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po
celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b) lékáren,

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách
a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné
prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit
v jiné provozovně;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v pro-
vozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících

u jednoho stolu,

b) 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,

c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních pro-
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storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

d) zákaz produkce živé hudby a tance,

e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb
mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provo-
zovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických ná-
pojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí 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.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z pod-
zemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

g) je zakázán provoz dětských koutků,

h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes
výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje použí-
vat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,

6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo
jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost 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 zdra-
votním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
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c) 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,

d) umístí 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,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informač-
ních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimati-
zace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup použí-
vala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,

s tím, že prodejní plochou se 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 neza-
hrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou lé-
čebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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134

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 299

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění
COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo
bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba
pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území
tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování
osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte
při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) individuální duchovní péče a služby,

d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
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f) veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených
v bodu X.,

10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou
blízkou,

11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

12. cesta za účelem vycestování z České republiky;

III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy

1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do
04:59 hod. s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

b) výkonu povolání,

c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany
života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

a) případů uvedených v bodě II.,

b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu
osob,

c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za
podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,

d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v pří-
rodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu
ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, s výjimkou
kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi,

4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, dopro-
vodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně
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vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke
které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků
a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu
s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:

1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele
nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné
údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby,
u které se činnost vykonává,

2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čest-
ným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky
podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;

V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády při-
cestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením
Ministerstva zdravotnictví;

VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích
cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/
/KAN, ze dne 26. února 2021, a

1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastní-
cích a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 %
míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času
sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účast-
níky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;

VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní do-
mácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje;

VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes
území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou ze-
jména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy; osobám takto tranzitujícím se zakazuje za-
stavovat na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně
nutné;

IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je
z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná
sportovní utkání nebo soutěže;
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X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chi-
rurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně
FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním
výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu;

XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť;

XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usne-
sení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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135

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 300

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně
krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.

Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod.

mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze
dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/ 

19. 3. 2021 10:19 

Nouzový stav a mimořádná opatření – co 
aktuálně platí 
Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. 
března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v 
oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství. 

Nouzový stav 
• Vyhlášení nouzového stavu 
• Opatření v oblasti maloobchodu a služeb 
• Omezení volného pohybu osob 
• Omezení provozu škol a školských zařízení 
• Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 
• Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče 
• Nařízení pracovní povinnosti 
• Opatření v oblasti vězeňské služby 
• Další opatření v rámci nouzového stavu 

Mimořádná a ochranná opatření 
• Nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
• Opatření při vstupu do České republiky 
• Opatření související s očkováním 
• Opatření v sociální oblasti 
• Testování 
• Opatření v oblasti zdravotnictví 
• Doporučení pro úřady 
• Opatření v oblasti vězeňské služby 
• Další opatření 

Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné 
krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete na Covid portálu. 
Ministerstvo zdravotnictví pravidelně zveřejňuje stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické 
situace Protiepidemického systému PES. 

Vyhlášení nouzového stavu 
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu 
30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. 
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Vláda 
• I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů  pro řešení vzniklé 
krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným 
usnesením vlády; 

• II. ukládá  
o předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.; 
o členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s 

vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v 
rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním. 

• III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž 
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické 
infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti; 

• IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena; 

• V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení; 

• VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jeho platnost 
končí uplynutím 14 dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode 
dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. ve znění usnesení 
vlády ze dne 1. března 2021 č. 241 s účinností ode dne 2. března 2021 od 00:00 hod. a ve 
znění usnesení vlády ze dne 2. března 2021 č. s účinností ode dne 3. března 2021 

• I. zakazuje  
o 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s 

výjimkou těchto provozoven:  
 a) prodejen potravin, 
 b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel, 
 c) prodejen paliv, 
 d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
 e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
 f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 h) prodejen novin a časopisů, 
 i) prodejen tabákových výrobků, 
 j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu 

na pozemních komunikacích, 
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 k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených 
distančním způsobem, 

 l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 m) pokladen prodeje jízdenek, 
 n) květinářství, 
 o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video 

přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
 p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, 

zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání 
lidských ostatků do uren, 

 q) myček automobilů bez obsluhy, 
 r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se 

nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, 
 s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, 
 t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, 
 u) provozoven, 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, 

o s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách 
prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou 
živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové 
provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, 
který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část 
provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, 
který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není 
zákazníkům umožněn přístup, 

o 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, 
hospody a bary), s výjimkou:  

 v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké 
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, 
ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého 
stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí 
nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, 
že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou 
mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

 školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a 
studentů účastnících se prezenčního vzdělávání, 

 v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují 
stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 
20:59 hod.; 

o tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. 
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s 
tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v 
čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod., 
 



o 3. dále  
 a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení 

včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení 
konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci 
zaměstnání nebo podnikání, s tím, že  

 i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze 
na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

 ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na 
jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být 
vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště 
nebo zkušebny dělený čtyřmi, 

 iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy 
alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije 
samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky, 

 b) poutě a podobné tradiční akce, 
 c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou  

 i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na 
výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České 
republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany, 

 iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě 
zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických 
vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, 

 iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle 
§ 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 
10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, 

 v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných 
zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy 
pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 



předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce 
České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky 
podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li 
o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li 
zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z 
řad veřejnosti, 

 d) veletrhy, 
 e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, 
 f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. 

tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, 
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních 
studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či 
školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a 
s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu 
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu 
pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními 
svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, 

 g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, 
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, 
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb 
poskytovatelem zdravotních služeb, 

 h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, 
 i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a 

obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
 j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 

zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo 
vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, 

 k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah 
pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou 
využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu 
kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného 
systému včetně Horské služby, 

 l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny 
při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské 
skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto 
zařízení, 

 
 
 



o 4. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích 
služeb:  

 a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, 
povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:  

 i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna 
prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením 
zaměstnavatele nebo objednatele, 

 ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a 
uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

 b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
 c) 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, 

 d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
 e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto 

usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, 
 f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty 

zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 
o 5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena 

možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích 
služeb, 

o 6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve 
státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 
hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou 
živností podle živnostenského zákona, a na provozování:  

 a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 
 b) lékáren, 
 c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, 

železničních stanicích a autobusových nádražích, 
 d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 
 e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2, 
 f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, 

o 7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve 
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), 
pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny 
zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží 
zakoupit v jiné provozovně; 

• II. omezuje  
o 1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána 

přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé 
musí dodržovat následující pravidla:  

 a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s 
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

 b) 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, 

 c) provozovatel nepřipustí 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, 

 d) zákaz produkce živé hudby a tance, 
 e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro 

veřejnost, 
o 2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny 

stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, 
které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně 
nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně 
přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 
2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

o 3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 
diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

o 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že  
 a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno 

tak, aby nebyla místy shromažďování osob, 
 b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro 

veřejnost, 
 c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování 

následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 
 d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším 

osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, 
rozhlasem apod., 

 e) provozovatel zajistí 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.), 

 f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze 
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, 
travelátory, záchody apod., 

 g) je zakázán provoz dětských koutků, 
 h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v 
objektu, 

 i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická 
osoba zajišťující jejich průběh, 

 j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního 
centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

• 5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a 
jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání 
výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 
nebo KN95, 



• 6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou 
vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel 
dodržuje následující pravidla:  

o a) v provozovně nepřipustí přítomnost 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, 

o b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

o c) 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, 

o d) umístí 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, 

o e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě 
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 

o f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu 
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

o g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba 
zajišťující jejich průběh, 

o h) 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, 

• s tím, že prodejní plochou se 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, 

• 7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 22. března 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode 
dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. zakazuje  
o 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s 

výjimkou těchto provozoven:  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0298.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0298.pdf


 a) prodejen potravin, 
 b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel, 
 c) prodejen paliv, 
 d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
 e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
 f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 h) prodejen novin a časopisů, 
 i) prodejen tabákových výrobků, 
 j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu 

na pozemních komunikacích, 
 k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených 

distančním způsobem, 
 l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 m) pokladen prodeje jízdenek, 
 n) květinářství, 
 o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video 

přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
 p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, 

zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání 
lidských ostatků do uren, 

 q) myček automobilů bez obsluhy, 
 r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se 

nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, 
 s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren, 
 t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, 
 u) provozoven, 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, 

o s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách 
prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou 
živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové 
provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, 
který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část 
provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, 
který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není 
zákazníkům umožněn přístup, 

o 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, 
hospody a bary), s výjimkou:  

 v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké 
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, 
ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého 
stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí 



nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, 
že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou 
mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

 školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a 
studentů účastnících se prezenčního vzdělávání, 

 v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují 
stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 
20:59 hod.; 

o tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. 
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s 
tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v 
čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod., 

o 3. dále  
 a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení 

včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení 
konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci 
zaměstnání nebo podnikání, s tím, že  

 i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze 
na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce, 

 ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na 
jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být 
vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště 
nebo zkušebny dělený čtyřmi, 

 iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy 
alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije 
samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky, 

 b) poutě a podobné tradiční akce, 
 c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou  

 i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na 
výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České 
republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany, 

 iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě 
zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických 
vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, 



 iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle 
§ 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 
10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, 

 v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných 
zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy 
pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce 
České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky 
podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li 
o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li 
zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z 
řad veřejnosti, 

 d) veletrhy, 
 e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, 
 f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. 

tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, 
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních 
studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či 
školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a 
s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu 
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu 
pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními 
svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, 

 g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, 
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, 
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb 
poskytovatelem zdravotních služeb, 

 h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, 
 i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a 

obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
 j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 

zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky 



č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo 
vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, 

 k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah 
pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou 
využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu 
kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného 
systému včetně Horské služby, 

 l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny 
při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování 
služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení, 

o 4. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích 
služeb:  

 a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, 
povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:  

 i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna 
prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením 
zaměstnavatele nebo objednatele, 

 ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a 
uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby, 

 b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
 c) 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, 

 d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
 e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto 

usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, 
 f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty 

zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu, 
o 5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena 

možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích 
služeb, 

o 6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve 
státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 
hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou 
živností podle živnostenského zákona, a na provozování:  

 a) čerpacích stanic s palivy a mazivy, 
 b) lékáren, 
 c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, 

železničních stanicích a autobusových nádražích, 
 d) prodejen ve zdravotnických zařízeních, 
 e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2, 
 f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, 

o 7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve 
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), 
pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny 
zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží 
zakoupit v jiné provozovně; 



• II. omezuje  
o 1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána 

přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé 
musí dodržovat následující pravidla:  

 a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s 
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

 b) 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, 

 c) provozovatel nepřipustí 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, 

 d) zákaz produkce živé hudby a tance, 
 e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro 

veřejnost, 
o 2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny 

stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, 
které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně 
nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně 
přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 
2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

o 3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 
diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 

o 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že  
 a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno 

tak, aby nebyla místy shromažďování osob, 
 b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro 

veřejnost, 
 c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování 

následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, 
 d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším 

osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, 
rozhlasem apod., 

 e) provozovatel zajistí 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.), 

 f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze 
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, 
travelátory, záchody apod., 

 g) je zakázán provoz dětských koutků, 
 h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v 
objektu, 



 i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická 
osoba zajišťující jejich průběh, 

 j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního 
centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, 

• 5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a 
jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání 
výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 
nebo KN95, 

• 6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou 
vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel 
dodržuje následující pravidla:  

o a) v provozovně nepřipustí přítomnost 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, 

o b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

o c) 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, 

o d) umístí 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, 

o e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě 
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 

o f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu 
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

o g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba 
zajišťující jejich průběh, 

o h) 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, 

• s tím, že prodejní plochou se 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, 

• 7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Omezení volného pohybu osob 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 



jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda za účelem 
předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za 
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem 
onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 
2021 do 23:59 hod. ve znění usnesení vlády č. ze dne 2. března 2021 omezuje volný pohyb 
osob na území České republiky tak, že 

• I. zakazuje  
o 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území 

mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též 
vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto 
opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné 
domácnosti v takovém rekreačním objektu, 

o 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, 
které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého 
trvalého pobytu nebo bydliště, 

• II. stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:  
o 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 

výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
o 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých 

nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění 
péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu, 

o 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních 
služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do 
zařízení veterinární péče, 

o 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

o 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění  
 a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
 b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně 

dobrovolnické činnosti, 
 c) individuální duchovní péče a služby, 
 d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
 e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
 f) veterinární péče, 

o 6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 
o 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 
o 8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX, 
o 9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za 

podmínek stanovených v bodu X, 
o 10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště, 
o 11. cesta za účelem vycestování z České republiky; 

• III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města 
Prahy  
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o 1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době 
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:  

 a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a 
k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 

 b) výkonu povolání, 
 c) výkonu činností sloužících k zajištění  

 i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
 ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 
 iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
 iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

 d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních 
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem 
chráněných zájmů, 

 e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, 
 f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX tohoto krizového opatření, 
 g) cest zpět do místa svého bydliště, 

o 2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo 
bydliště s výjimkou  

 a) případů uvedených v bodě II, 
 b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb 

v nezbytně nutném počtu osob, 
 c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních 

sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné 
domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, 

 d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného 
pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a 
případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a 
sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se 
nachází tento rekreační objekt, 

 e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy 
hřbitova, 

 f) účasti na shromáždění podle bodu VI tohoto krizového opatření 
o 3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy 

domácnosti, 
o 4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů 

domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro 
stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou 
obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle 
zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů 
při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při 
kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 

o 5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo 
bydliště; 



• IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek 
podle:  

o 1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením 
zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 
funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo 
zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo 
písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu  k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů 
objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává, 

o 2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným 
dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu 
II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také 
dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky; 

• V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto 
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II nebo pokud přicestovali v 
rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví; 

• VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat 
ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. 2. 2021, a  

o 1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo 
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve 
skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami 
účastníků alespoň 2 metry, 

o 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v 
jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou 
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, 
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází 
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních 
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; 

• VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy 
vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje; 

• VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které 
prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, 
pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy. 
Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území České republiky, případně 
okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné; 

• IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při 
jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v 
důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže; 

• X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické 
osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se 
jej na jednom místě více než 10 osob:  

o 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou 
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez 
výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, 



o 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou 
členů domácnosti, 

o 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě 
potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl 
proveden nejvýše před 3 dny, 

o 4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je 
nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu; 

• XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory 
dětských hřišť 

• XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I až IV 
tohoto usnesení. 

Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra. 
• vzor čestného prohlášení v pdf a word 
• vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word 
• vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word 

Omezení volného pohybu osob od 22. března 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda za účelem 
předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za 
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem 
onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 
2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že 

• I. zakazuje  
o 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území 

mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též 
vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto 
opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné 
domácnosti v takovém rekreačním objektu, 

o 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, 
které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého 
trvalého pobytu nebo bydliště, 

• II. stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:  
o 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 

výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
o 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých 

nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění 
péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými 
dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem 
osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu, 
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o 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních 
služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do 
zařízení veterinární péče, 

o 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

o 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění  
 a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
 b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně 

dobrovolnické činnosti, 
 c) individuální duchovní péče a služby, 
 d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
 e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
 f) veterinární péče, 

o 6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 
o 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 
o 8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX, 
o 9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za 

podmínek stanovených v bodu X, 
o 10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo 

ochranné výchově osobou blízkou, 
o 11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště, 
o 12. cesta za účelem vycestování z České republiky; 

• III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města 
Prahy  

o 1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době 
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:  

 a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a 
k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 

 b) výkonu povolání, 
 c) výkonu činností sloužících k zajištění  

 i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
 ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 
 iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
 iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

 d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních 
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem 
chráněných zájmů, 

 e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, 
 f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX tohoto krizového opatření, 
 g) cest zpět do místa svého bydliště, 

o 2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo 
bydliště s výjimkou  



 a) případů uvedených v bodě II, 
 b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb 

v nezbytně nutném počtu osob, 
 c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních 

sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné 
domácnosti, 

 d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného 
pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a 
případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a 
sportování na venkovních sportovištích, 

 e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy 
hřbitova, 

 f) účasti na shromáždění podle bodu VI tohoto krizového opatření 
o 3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy 

domácnosti s výjimkou kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi, 
o 4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů 

domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro 
stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou 
obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle 
zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů 
při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při 
kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 

o 5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo 
bydliště; 

• IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek 
podle:  

o 1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením 
zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 
funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo 
zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo 
písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu  k výkonu podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů 
objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává, 

o 2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným 
dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu 
II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také 
dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky; 

• V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto 
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II nebo pokud přicestovali v 
rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví; 

• VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat 
ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. 2. 2021, a  

o 1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo 
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve 



skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami 
účastníků alespoň 2 metry, 

o 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v 
jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou 
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, 
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází 
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních 
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; 

• VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy 
vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje; 

• VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které 
prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, 
pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy. 
Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území České republiky, případně 
okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné; 

• IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při 
jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v 
důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže; 

• X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické 
osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se 
jej na jednom místě více než 10 osob:  

o 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou 
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez 
výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, 

o 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou 
členů domácnosti, 

o 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě 
potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl 
proveden nejvýše před 3 dny, 

o 4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je 
nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu; 

• XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory 
dětských hřišť 

• XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I až IV 
tohoto usnesení. 

Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra. 
• vzor čestného prohlášení v pdf a word 
• vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word 
• vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word 

Omezení provozu škol a školských zařízení 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx


republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný 
jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s 
účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., 
přičemž usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 vláda s účinností od 22. března 2021 
od 00:00 hod. mění dobu účinnosti tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 
23:59 hod.: 

• 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen 
„vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, 
účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků 
kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se 
nevztahuje na:  

o a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů 
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních 
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v 
mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy, 

o b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob, 
o c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický 

pracovník), 
• 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům 

vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1, 

• 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a 
studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v 
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:  

o a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
o b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, 
o c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů 

ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, 
o d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický 

pracovník), 
o e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, 

absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, 
o f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob, 
o g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na 

středních školách a v konzervatořích, 
• s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách 

žáků nebo studentů, 
• 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:  
o a) základní školy při zdravotnickém zařízení, 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-usneseni-0300.pdf


o b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
o c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník 

a příp. zákonný zástupce), 
• s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, 
• 5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při 
zdravotnickém zařízení, 

• 6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové 
zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté 
kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 
nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na 
kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém 
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je 
možné konat za účasti nejvýše 10 osob, 

• 7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a 
studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, 

• 8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, 
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, 

• 9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje 
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského 
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se 
mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v 
přírodě a školní výlety, 

• 10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol 
tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:  

o a) mateřských škol, 
o b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného 
vzdělávacího nebo studijního programu, 

• 11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých 
škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:  

o a) mateřských škol, 
o b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých 

škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo 
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 

• 12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných 
škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo 
účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v 
nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v 
prostorách školy nebo školského zařízení. 

Zajištění péče o děti vybraných pracovníků 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 



pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona vláda 

• I. nařizuje  
o 1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 

23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde 
je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, 
které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní 
zástupci jsou:  

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 zaměstnanci obecní policie, 
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních 

službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních 
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ 

sociálního zabezpečení, 
 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
 příslušníky ozbrojených sil, 
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo 

školského zařízení, 
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
 zaměstnanci zařízení školního stravování, 
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění 

funkce prvku kritické infrastruktury, 
 zaměstnanci České pošty, s. p., 
 a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo 

školského zařízení, 
o 2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech, 
o 3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a 

hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1, 
o 4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru, 
o 5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských 

zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi 
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hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 
10 let; 

• II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 
odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy 
zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy 
nebo školská zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně. 

Usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 
hod. mění dobu účinnosti tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode 
dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. ukládá orgánům 
veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily 
omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v: 

• 1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být 
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy 
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky 
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, 
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, 
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“), 

• 2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s 
jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) 
na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:  

o a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu 
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění 
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném 
tímto krizovým opatřením, 

o b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím 
pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní 
elektronická komunikace, 

o c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření 
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, 

o d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci 
orgánu, 

• 3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem 
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu 
veřejné moci nebo správního orgánu, 

• 4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců 
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, 
práce na dálku). 
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Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociální péče 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností 
ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• 1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v 
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, ve 
kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:  

o přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle 
bodu 3, 

o návštěv nezletilých pacientů, 
o návštěv pacientů s omezenou svéprávností, 
o návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu 

nevyléčitelného onemocnění, 
• 2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů 

v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo 
následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba 
navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje 
na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 
a doloží o tom doklad, a na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující pacienta, která splní 
některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu 
návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy 
FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí 
mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, 
pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření 
kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,, 

• 3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při 
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:  

o třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné 
domácnosti, 

o porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním 
sociálním zařízením, 

o bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
o třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, 
o třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky 

onemocnění COVID-19, 
o třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest 

(používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje), 
• 4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů 

se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě 
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(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje návštěvy 
uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele 
se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, 
a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly 
nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test 
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a 
na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 
a doloží o tom doklad; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených 
podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní 
ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 
 výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný 
prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení 
dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním 
stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba 
navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociální péče od 20. března 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda 

• I. s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 
hod.  

o 1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v 
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková 
péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:  

 přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek 
podle bodu 3, 

 návštěv nezletilých pacientů, 
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností, 
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu 

nevyléčitelného onemocnění, 
o 2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v 

zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo 
následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba 
navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se 
nevztahuje na osoby, které  

 a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s 
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
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uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19, nebo 

 c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a 
doloží o tom doklad; 

o osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může 
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné 
pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  
výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný 
prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud 
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření 
kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, 

o 3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při 
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:  

 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné 
domácnosti, 

 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním 
sociálním zařízením, 

 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo 

boxu, 
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá 

příznaky onemocnění COVID-19, 
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích 

cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje), 
o 4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a 

domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové 
formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) omezuje 
návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba 
navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se 
nevztahuje na osoby, které  

 a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s 
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19, nebo 

 c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a 
doloží o tom doklad; 

o osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může 
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné 
pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  
výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný 
prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud 
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření 



kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě 
návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu 
připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření 
poskytovatele; 

• II. s účinností ode dne 20. března 2021 zrušuje krizové opatření přijaté usnesením vlády 
ze dne 26. února 2021 č. 201, vyhlášené pod č. 101/2021 Sb. 

Nařízení pracovní povinnosti 
Nařízení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného 
jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona vláda ukládá s účinností ode dne 4. 
března 2021 od 00:00 hod. 

• 1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří 
poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a poskytovateli 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči pacientům 
s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem 
epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost lékařům a 
zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou 
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě  

o i. ambulantní péče, 
o ii. jednodenní péče, nebo 
o iii. lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s 

onemocněním COVID-19, 
o nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na 

poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a 
dorost a gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky 
ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, 

• 2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 3 v procesu 
zajišťování poskytování péče podle bodu 1, 

• 3. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči 
pacientům s onemocněním COVID-19, a poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, využívat 
pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o 
přijatých opatřeních v tomto směru, 

• 4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k 
výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a 
to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 3, které ve svém požadavku 
musí uvést požadovaný počet lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají 
nelékařské zdravotnické povolání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a 
předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti, 

• 5. poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se vztahuje 
povinnost podle bodu 1, sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří 
vykonávají nelékařské zdravotnické povolání podle bodu 1, a tyto zaslat, a to do 1 dne a při 
změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi 
hlavního města Prahy, 
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• 6. osobám podle bodu 3 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání 
potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u 
něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení 
předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě 
primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 4; 
potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající 
pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které 
byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis 
osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení. 

Nařízení pracovní povinnosti studentům 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného 
jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona vláda vláda ukládá s účinností ode 
dne 8. března 2021 od 00:00 hod. 

• 1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří 
poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti 
nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky 
pracovní povinnost žákům a studentům, kteří dovršili 18 let,  

o a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné 
lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol, 

o b) všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských 
a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání 
na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední 
zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle 
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a 
bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie, 

o c) všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických 
magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program 
a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský 
program, 

• 2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu 
zajišťování poskytování péče podle bodu 1, 

• 3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4, 

• 4. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči 
pacientům s onemocněním COVID-19,  

o a) využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo 
zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru, 

o b) bezodkladně po nástupu osob uvedených v bodu 1 k výkonu pracovní povinnosti 
zajistit jejich očkování proti onemocnění COVID-19, 

• 5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k 
výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a 
to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8LYC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8LYC


musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo 
oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu 
výkonu pracovní povinnosti; hejtman nebo primátor hlavního města Prahy příkaz k výkonu 
pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě osoby uvedené v bodu 
1, která prokáže, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje 
akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, 

• 6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku 
žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto 
seznamy spolu s kontaktními údaji koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a 
to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi 
nebo primátorovi hlavního města Prahy, 

• 7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání 
potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u 
něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení 
předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě 
primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; 
potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající 
pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které 
byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis 
osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení. 

Opatření v oblasti vězeňské služby 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. února 
2021 od 00:00 hodin do 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací 
detence návštěvy:  

o obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve 
znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 
14 odst. 9 a 10  a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona, 

o odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

o chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu 
zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2 tohoto 
zákona; 

• II stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně 
spravedlnosti. 

Další opatření v rámci nouzového stavu 
Vyčlenění lůžkových kapacit pro izolaci osob s nemocí covid-19 
Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 
5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav ukládá podle § 4 odst. 1 
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písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

• 1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy  
o a) vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 27. února 2021 s odpovídajícím 

personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy 
prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza 
koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní stav nevyžaduje 
poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje 
nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ 
změny epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to 
do 7 dnů od vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory 
byly zřetelně označeny, 

o b) informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o 
zajištění objektů podle bodu I/1a tohoto usnesení a o jejich celkové kapacitě, 

o c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních 
věcí o obsazenosti objektů podle bodu I/1a tohoto usnesení, 

• 2. ministryni práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi 
vlády a ministru vnitra informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu 
vyčlenění lůžkové kapacity podle bodu I/1a tohoto usnesení. 

Zaměstnávání zahraničních pracovníků 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností 
ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, 
nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o 
zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových 
opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné 
učiněným  oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení zaměstnavatele 
provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době nouzového stavu, 
které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává; 

• II. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez 
nutnosti splnění podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky 
(§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Provoz datových schránek 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. února 
2021 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1


• stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna 
podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zajištění provozu prvků kritické infrastruktury 
V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v 
souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu 
§ 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí 
krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 
23:59 hod. 

• I. ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich 
smluvním dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické 
infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu 
dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření; 

• II. ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků 
kritické infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k 
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů 

1. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků 
kritické infrastruktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich 
součinnost při zajišťování provozu dotčených prvků kritické infrastruktury, 

2. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů, 
3. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, 

ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, 
prostředek nebo veřejná infrastruktura provozovatele určeny jako prvky kritické 
infrastruktury dle krizového zákona; 

• III. nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 
písm. k) krizového zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů 
kritické infrastruktury podílejícími se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury 
s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování funkce prvku kritické infrastruktury ve 
smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, 
ve znění pozdějších předpisů; pro účely tohoto usnesení jsou subjekty kritické infrastruktury 
a smluvní dodavatelé subjektu kritické infrastruktury ve smyslu tohoto bodu usnesení 
označováni dále jako „dotčená právnická osoba“ a kritičtí zaměstnanci ve smyslu bodu III. 
usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 jsou pro účely tohoto 
usnesení označováni dále jako „fyzické osoby“: 

1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně 
na místech určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:  

a. cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb, 
b. cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných 

zdravotních služeb fyzické osobě,   
c. cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí, 

přičemž fyzická osoba je v případech podle bodů a) až c) povinna každou takovou cestu 
předem oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je 
povinna dotčenou právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné, 
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2. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že 
byli v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen 
„rizikový kontakt“), bezodkladně o tom informovat dotčenou právnickou osobu, 

3. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti učiněné 
podle bodu VII. tohoto usnesení; 

• IV. nařizuje všem dotčeným právnickým osobám: 
1. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní 

povinnost, nařízeno podle bodu III. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich 
bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:  

a. základních životních potřeb těchto fyzických osob, 
b. přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými, 
c.  péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou 

osobou, kterou by za normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a 
kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto 
usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby, 

d.  správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení 
volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na 
základě žádosti této fyzické osoby, 

2. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový 
kontakt, tak, aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření, 

3. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle 
bodu III/2 tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, 
že je výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její 
skutečnou roli při zajišťování provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická 
osoba provozuje, pak dotčená právnická osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. 
tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto skutečnost místně příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví; 

• V. nařizuje Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v 
případě, že fyzické osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou 
skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce 
a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;  

• VI. nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, 
dodržovat tato pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu: 

1. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu, 
2. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin, 
3. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby, 
4. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami, 
5. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru, 
6. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před 

jejím zahájením změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se 
zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19; v případě výskytu 
klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba bez prodlení přeruší výkon práce 
nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené právnické osoby; 

• VII. umožňuje dotčeným právnickým osobám: 
1. nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude 

za dobu 3 týdnů činit alespoň 105 hodin, 



2. vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou 
fyzickou osobu nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost 
fyzické osobě rozvržena. 

Opatření v oblasti pohřebnictví 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona vláda s účinností 
ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není 
státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky s 
výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území České republiky; 

• II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se 
nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí. 

Opatření v oblasti pracovnělékařských prohlídek 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. února 
2021 od 00:00 hodin do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. nařizuje pohlížet na čestné prohlášení  
o 1. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do 

ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a 
není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní 
způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky 
č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové 
péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, 
a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení 
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor 
čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby 
ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné 
prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni 
ukončení nouzového stavu, 

o 2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do 
ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, 
jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; 
čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné nejdéle do uplynutí 
90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu; 

• II. uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 
79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu 
zajišťovat a provádět; 

• III. ukládá  
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o 1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době 
trvání nouzového stavu, a to  

 a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních 
lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 
vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 
vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po 
dobu dalších nejvýše  

 i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, 
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro 
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá, 

 ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, 
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro 
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou, 

 b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě 
mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 
vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného 
nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu 
dalších nejvýše  

 i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, 
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro 
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá, 

 ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, 
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro 
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou, 

o 2. poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. 
nebo registrujícím poskytovatelům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle 
zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněni, provést na žádost 
zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku dotčené 
osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě 
určené podle bodu I pro platnost čestného prohlášení nebo bodu III/1 pro platnost 
lékařských posudků. 

• Formulář čestného prohlášení 

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání, ve 
znění mimořádného opatření ze dne 18. března 2021 s účinnotí od 20. března 2021: 

• 1. Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 
95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání 
šíření kapének, a to:  

o a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. 
hotelový pokoj), 

o b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, 
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o c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde 
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených 
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

• Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa 
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů; 

• Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou 
místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku 
splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1. 

• 2. Všem osobám se s účinností ode ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do 
odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy 
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, 
KN 95), které brání šíření kapének, a to:  

o a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:  
 i) prodejna, 
 ii) provozovna služeb, 
 iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje 

ambulantní péče, 
 iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním 
režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

 v) mezinárodní letiště, 
o b) v prostředcích veřejné dopravy, 
o c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 
o d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby 

z jedné domácnosti, 
o s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné 

prostředky uvedené v bodu 1. 
• 3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:  

o a) děti do dvou let věku, 
o b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině, 
o c) 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), 

o d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné 
prostory) v internátě a domově mládeže, 

o e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a 
ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb 
internátní formou, 

o f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
o g) žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, 

žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická 



škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky 
zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo 
skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, 

o h) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
o i) 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, 

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

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

o l) 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, 

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

o n) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné 
činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné 
osoby, 

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

o p) 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, 

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

o r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a 
dalších pořadech, 

o s) 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, 

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

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

o v) 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, 

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

o x) sportovce nebo cvičící osoby:  



 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole 
ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry 
od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti, 

 ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní 
činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními 
svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, 
výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro 
osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, 

 ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a 
přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, 
která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud 
sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové 
týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-
PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, 
že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či 
přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat 
pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v 
intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a 
rozhodčích účastnících se těchto činností, 

o y) 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. 

• 4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. 
do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými 
prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou 
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti 
s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce 
na dálku mimo pracoviště zaměstavatele). 

Opatření při vstupu do České republiky 
  
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
ochranné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 
S účinností ode dne 19. března 2021 od 00:00 hod. se 

• I. nařizuje  
o 1. všem osobám, které od 19. března 2021 od 00:00 hod. vstoupily na území 

České republiky,  
 a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění 

(zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, 
celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, 
a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu 
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího 
poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, 

 b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního 
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, 
poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění 
COVID-19; 

o 2. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na 
území států, které jsou na seznamu zemí se středním rizikem výskytu 
onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,  

 a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to 
vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 
vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa 
bydliště nebo ohlašovaného pobytu, 

 b) před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením 
akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR 
testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test 
nejvýše 72 hodin před započetím cesty, 

 c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře (oznámení) a písemné potvrzení podle písmene b) při hraniční 
nebo pobytové kontrole; 

o 3. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na 
území států které jsou na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu 
onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,  

 a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to 
vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 
vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa 
bydliště nebo ohlašovaného pobytu, 

 b) před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením 
akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR 
testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test 
nejvýše 72 hodin před započetím cesty, 

 c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře (oznámení) a písemné potvrzení podle písmene b) při hraniční 
nebo pobytové kontrole, 

 d) po vstupu na území České republiky se do 5 dnů na vlastní náklady 
podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2; 

o 4. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na 
území států, které jsou na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu 
onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,  

 a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to 
vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 
vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa 
bydliště nebo ohlašovaného pobytu, 

 b) před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením 
akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl 
proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty, 

 c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře (oznámení) a písemné potvrzení podle písmene b) při hraniční 
nebo pobytové kontrole, 

 d) nejdříve 5 dnů, nejpozději však 14. den od vstupu na území České 
republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-
CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v 



individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v 
souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; 

o 5. že body I.2 až I.4 neplatí pro  
 a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen 

odpovídajícím dokumentem, 
 b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s 

povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří letecky 
tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České 
republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; cizinci jsou oprávněni do České 
republiky cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě II.2; na tyto osoby 
tranzitující pozemní cestou platí povinnost před vstupem na území České 
republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o 
negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být 
proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím 
cesty, 

 c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně 
soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou 
republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky 
za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u 
Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území 
nepřekročí 72 hodin, 

 d) pro osoby mladší 5 let, 
 e) profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo 

ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené 
výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální 
tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny 
závazné  hygienicko-protiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze 
bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze 
země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením 
uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost 
SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu; 

 f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce 
nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní 
hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo 
ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku 
s ním, 

 g) pro policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod 
letadel, 

 h) občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného 
dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo 
trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří 
předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem 
působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o 
tom, že  

 i nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně 
prodělali onemocnění COVID-19, 

 ii. absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie 
izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR 
testu, a 



 iii. od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 
dní, ne však více než 90 dní; 

 potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a 
telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví, 

 i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v 
zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.3 písm. d) a I.4 
písm. d), 

 j) pro osoby, které jsou držiteli diplomatické nóty osvědčující doloženou 
absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 podle bodu III.6, 

 k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného 
záchranného systému; 

o 6. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území 
České republiky podle bodu I.3. a I.4, buď rozhodly o nezbytných karanténních 
opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle 
§ 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, anebo u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 
I.3 a I.4, u kterých nebylo rozhodnuto o jiných karanténních opatřeních a které 
nepodstoupily RT-PCR test podle bodu I.3 písm. d), resp. I.4 písm. d), postupovaly 
podle příslušných ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví; 

o 7. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, 
které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 dle bodu III.1 
a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích 
zemích; to neplatí:  

 a) pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s 
nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, 

 b) pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k 
dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České 
republiky vydaných Českou republikou, 

 c) pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno 
krátkodobé vízum, disponují-li písemným potvrzením podle bodu I.3 písm. b), 
resp. I.4 písm. b), 

 d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské 
unii, 

 e) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 nebo § 15a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České 
republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky, 

 f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu 
doložen odpovídajícím dokumentem, disponují-li písemným potvrzením podle 
bodu I.3 písm. b), resp. I.4 písm. b) nebo diplomatickou nótou dle bodu III.6, 

 g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen 
odpovídajícím dokumentem a disponují-li výsledkem testu podle bodu I. 19, 
pokud se na ně bod I. 19 vztahuje, 

 h) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně 
soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do 
České republiky do 72 hodin za služebním účelem a úředníky mezinárodních 
organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, 



 i) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných 
zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě 
předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, 
nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe 
sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné 
humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím 
dokumentem, disponují-li písemným potvrzením podle bodu I.3 písm. b), resp. 
I.4 písm. b), 

 j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské 
unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České 
republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky 
uvedené v bodě I.8, má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený 
zejména na soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění 
vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení 
Ministerstva zahraničních věcí, disponují-li písemným potvrzením podle bodu 
I.3 písm. b), resp. I.4 písm. b) nebo diplomatickou nótou dle bodu III.6, 

 k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného 
záchranného systému; 

o 8. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické 
činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. 
červenci 2020, zajistit těmto cizincům:  

 a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně 
místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení 
orgánem ochrany veřejného zdraví, 

 b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po 
celou dobu jejich pobytu na území České republiky, 

 c) úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s 
povolením k dlouhodobému pobytu, 

 d) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České 
republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k 
dlouhodobému pobytu; 

o 9. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem 
výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením 
víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky 
doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.8; 

o 10. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských 
úřadech České republiky ve třetích zemích, s výjimkou žádostí o:  

 a) krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem 
zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví 
nebo sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, 
jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou 
maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních 
věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 

 b) krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, 
pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký 
personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu 
kritické infrastruktury, 

 c) krátkodobá víza z důvodu dle bodu I.7 písm. e) až j), 



 d) dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání, 
 e) mimořádná pracovní víza, 
 f) přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů 

za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro 
Českou republiku, 

 g) trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle 
usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, 

 h) modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 
výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých 
dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu, 

 i) dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia; 
 j) povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného 

soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, 
jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo 
trvalým pobytem na území České republiky, 

 k) vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území 
České republiky, 

 l) dlouhodobá víza za účelem kulturním a sportovním, 
 m) oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 

pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem, 
 tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a pobyty na zastupitelských 

úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu 
pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují; 
Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; 

o 11. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů 
podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o 
žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž 
opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění 
úkonů v rámci; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států 
způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

o 12. vyznačit na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích do 
cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu I.10 
přijmout s výjimkou bodu I.10. písm. i), kde se vyznačují pouze víza související s 
žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia v akreditovaném studijním 
programu na vysoké škole nebo v rámci programu „Zrychlená procedura udělování 
pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí“; to platí i pro 
žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření; 

o 13. všem osobám uvedeným v bodě I.2 až I.4, včetně osob uvedených v bodě I.5 
písm. a), b), c), e), h), i) a j) cestujících ze zemí uvedených v bodě I.2 až I.4, 
povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a 
to v situacích uvedených v bodě II.1 nebo II.2, a to po dobu 14 dní po vstupu na 
území České republiky; 

o 14. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadají 
povinnosti podle bodu I.2, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a 
pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží 
zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, písemné 



potvrzení podle bodu I.2 písm. b); stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve 
vztahu ke studentům a vyučujícím; 

o 15. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadají 
povinnosti podle bodu I.3 písm. d) a I.4 písm. d), zamezit vstupu těchto osob na 
všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby 
současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož 
vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z 
území České republiky, a to až po uplynutí nejméně 5 dní od příjezdu na území 
České republiky, jde-li o osoby s povinností podle bodu I.4 písm. d); stejná povinnost 
platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, 
studentům a vyučujícím; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit 
přítomnost dětí mladších 5 let, nejde-li o děti podle bodu I.5 písm. f), které se vrátily 
ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu  7 dní od vstupu na území České 
republiky; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po 
předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření; 

o 16. osobám, na které dopadá bod I.14. a I.15, informovat zaměstnavatele a 
vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin do zemí se středním, vysokým 
a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19; 

o 17. cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět 
provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění 
COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při 
provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo 
v zařízení pro zajištění cizinců; 

o 18. mezinárodním dopravcům, kteří dopravují osoby ze země nebo její části, která 
není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění 
COVID-19 podle bodu III.1, neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost 
vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2 až I.4, pokud nepředloží 
doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a dále 
neumožnit cestu, pokud před započetím cesty nepředloží i písemné potvrzení podle 
bodu I.2 písm. b) – cestují-li ze země se středním rizikem nákazy, I.3 písm. b) – 
cestují-li ze země s vysokým rizikem nákazy, I.4 písm. b) – cestují-li ze země se 
velmi vysokým rizikem nákazy, nebo diplomatickou nótu dle bodu III. 6; mezinárodní 
dopravce není povinen zkoumat podmínku, zda potvrzení vystavila akreditovaná 
laboratoř; 

o 19. řidičům v mezinárodní nákladní dopravě, kteří budou tranzitovat přes území 
České republiky do Spolkové republiky Německo nebo přes území Spolkové 
republiky Německo, předložit pro vstup na území České republiky písemné potvrzení 
akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, 
který musí být proveden nejvýše 36 hodin před vstupem na území České republiky; 

• II. zakazuje  
o 1. všem osobám podle bodu I.3, I.4 a I.5 písm. d), s výjimkou osob podle bodu I. 5 

e) a i), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České 
republiky, u dětí mladších 5 let po dobu 5 dní, do doby výsledku RT-PCR testu na 
přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území České republiky nebo do doby 
ukončení karanténního opatření, s výjimkou:  

 a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k 
zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných 
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

 b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 



 c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
 d) cest zpět do místa svého bydliště, 
 e) pohřbů; 

o 2. pobyt cizinců na území České republiky, kteří nejsou na území České republiky 
oprávněni vstoupit dle tohoto ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví a kteří 
zároveň necestují na území České republiky z důvodu cest do zaměstnání a k 
výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, zajištění péče o děti, osoby 
příbuzné nebo zvířata, nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob 
blízkých, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních 
záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
účasti na pohřbu, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 
účasti na povoleném shromáždění, cest do místa svého bydliště; 

• III. stanoví  
o 1. že seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi 

vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií 
uvedených v doporučení Rady, která tvoří:  

 a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový 
počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel 
za posledních 14 dnů na regionální úrovni, 

 b) „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na 
onemocnění COVID-19 provedených během posledního týdne a 

 c) „míra testování“, tj. počet testů na onemocnění COVID-19 na 100 000 
obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 
300 na 100 000 obyvatel; přičemž  

 i) na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 
jsou vždy uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v 
bodě a) vykazují hodnotu maximálně 25, pokud však zároveň pro 
kritérium uvedené v bodě b) nevykazují hodnotu 4 % a vyšší a dále 
vybrané třetí země dle Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912 ve 
znění jeho revizí; 

 ii) na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-
19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v 
bodě a) vykazují hodnotu nižší než 50, ale zároveň pro kritérium 
uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a vyšší, nebo pro kritérium v 
bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 25 do 150, ale zároveň pro 
kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a nižší; 

 iii) na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-
19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v 
bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 50 do 150, ale zároveň pro 
kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a vyšší, nebo pro 
kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 150 do 500; 

 iv) na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění 
COVID-19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, které pro 
kritérium v bodě a) vykazují hodnotu 500 a vyšší; mezi tyto země se 
řadí i ty třetí země, které nejsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým 
rizikem výskytu onemocnění COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty 
členské státy Evropské unie, ve kterých převažuje komunitní šíření 
nových variant koronaviru SARS-CoV-2; 



 seznam zemí je zveřejněn formou sdělení uveřejněného na internetových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví; 

o 2. že občanem třetí země je cizinec vyjma občana Evropské unie a cizince ve 
smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

o 3. že v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou 
činnost nebo vzdělávací aktivitu, provedené v souladu s právními předpisy České 
republiky, nese závazky uvedené v bodě I.8 poslední subjekt; 

o 4. že elektronický Příjezdový formulář je dostupný na internetových stránkách 
www.prijezdovyformular.cz; zpracovávanými osobními údaji nad rámec § 79 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo cestovního dokladu, státní občanství, adresa 
elektronické pošty a telefonní číslo; 

o 5. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření 
kromě členských států Evropské unie považují dále Švýcarská konfederace, Norské 
království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, 
Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát; 

o 6. že občané České republiky a jejich rodinní příslušníci podle bodu I.7 písm. b) 
nebo partneři podle bodu I. 7 písm. j) cestují-li společně a dále osoby podle bodu I. 5 
písm. i), na které dopadá povinnost podle bodu I. 3 písm. b) nebo I.4 písm. b), 
mohou pro účely bodu I.18 před vstupem na území České republiky disponovat 
namísto písemného potvrzení podle bodu I. 3 písm. b)  nebo I.4 písm. b) 
diplomatickou nótou vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky 
jednorázově osvědčující nemožnost zajistit si provedení potřebného testu v zemi 
odjezdu nebo jednorázově osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku 
onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu; osoby, kterým, byla vydána diplomatická 
nóta z důvodu nemožnosti zajištění potřebného testu, jsou povinny se bezprostředně 
při vstupu na území České republiky na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na 
přítomnost SARS-CoV-2 a jsou povinny splnit ostatní povinnosti dopadající na 
osoby, které přicestovaly ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, nestanoví-li toto 
ochranné opatření jinak; diplomatická nóta osvědčující doloženou absolvovanou 
izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu není zpravidla vydávána 
dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu; 

o 7. že pro účely toho ochranného opatření se pojmem „písemné potvrzení“ rozumí 
jak forma listinná (originál nebo prostá kopie), tak elektronická, pokud je v něm 
uvedeno jméno, příjmení a datum narození konkrétního adresáta; písemné potvrzení 
v elektronické podobě není možné překládat ve formě SMS zprávy. 

Zákaz letů z Velké Británie a Severního Irska 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného 
novým koronavirem SARS-CoV-2, toto ochranné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho 
vydání: 

• Přímé lety ze všech letišť na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s 
cestujícími na palubě letadla na všechna letiště na území České republiky mohou být s 
účinností ode dne 1. ledna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto ochranného 
opatření prováděny pouze, pokud se jedná o lety ambulantní, repatriační, pro záchranu 
života nebo lety s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží 
potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, 
který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
nejpozději 72 hodin před odletem a kteří jsou:  

o a) občany České republiky s obvyklým bydlištěm v České republice nebo jejich 
rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí, 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-lety-ze-Spojen%C3%A9ho-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-Velk%C3%A9-Brit%C3%A1nie-a-Severn%C3%ADho-Irska-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-1.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


o b) občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území 
České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky 
nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí, 

o c) držiteli platného djouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, 

o d) ostatními cizinci, pokud přes území České republiky pouze letecky tranzitují nebo 
přestupují na navazující let ze stejného letiště, a to do 12 hodin od příletu. 

• Cestující musí zároveň splňovat ostatní podmínky vstupu na území České republiky podle 
příslušného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz výše). 

Zákaz cestování do zemí s vysokým rizikem 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před 
zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné 
opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 
S účinností ode dne 26. února 2021 od 00:00 hod. do 11. dubna 2021 se 

• I. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České 
republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 
způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro 
občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které 
byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky; 

• II. stanoví, že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření 
jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, 
Malawi, Mosambik, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe. 

Opatření související s očkováním obyvatelstva 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto ochranné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání, ve znění mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví z 1. března 2021 s účinností ode dne 2. března 2021: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým 
pokynem pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo, 
velkokapacitní očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel“), se s 
účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv 
příjmu a výdeji očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli 
zdravotních služeb, Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím nastaveného systému 
elektronického hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího 
modulu „Logistika materiálu“ informace o počtu lahviček:  

o a) vydané očkovací látky, 
o b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli 

zdravotních služeb, 
o c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa, 

velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa. 
• II. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje 

poskytovat podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv 
změně stavu množství materiálu spojeného s očkováním proti onemocnění COVID-19 
Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App 
(https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika materiálu“ informace o aktuálním množství 
materiálu na skladech, a to:  
 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAYAYN
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Mimoradne-opatreni-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf


o a) počtu lahviček očkovací látky, 
o b) počtu jehel, 
o c) počtu injekčních stříkaček, 
o d) objemu fyziologického roztoku (10 ml/více). 

• III. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje 
podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň jednou denně, 
poskytovat Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms 
App (https://cfa.uzis.cz) informace v rozsahu definovaném v aplikaci Covid Forms App a 
jejího modulu „Očkovací místo“ a položky „Záznam – očkovací místo“. 

• IV. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje 
neprodleně aktualizovat údaje definované v aplikaci Covid Form Apps (https://cfa.uzis.cz) a 
jejího modulu „Očkovací místo“ a položky „Očkovací místa“. 

• V. Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické 
lékařství, se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální 
rezervační systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti 
onemocnění COVID-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování. Poskytovatelé v 
oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni za tímto účelem provést registraci 
zájemců o očkování z řad svých registrovaných pacientů, a to v prostředí Informačního 
systému infekčních nemocí (ISIN). 

• VI. Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje 
postupovat při očkování proti onemocnění COVID-19 podle Očkovacího plánu vydaného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Plán očkování osob 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb., k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto ochranné opatření, jež bylo 
změněno mimořádným opatřením ze dne 22. února 2021, které nabývá platnosti dnem jeho 
vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek 
obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního 
rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení 
dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských 
států a souvisejících postupech (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode dne 14. ledna 
2021 nařizuje provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního 
pojištění v České republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí 
zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České 
republice, a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva 
zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“). 

• II. Podání léčivého přípravku podle čl. I zajistí poskytovatel každé z osob určených k 
očkování bez ohledu na existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní 
pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem. 

• III. Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 14. ledna 2021 zajistit úhradu 
očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce v souladu s Metodickým pokynem 
pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na existenci smluvního 
vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem, a to 
ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům. 

• IV. Všem poskytovatelům se nařizuje s účinností ode dne 14. ledna 2021 bez zbytečného 
odkladu hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování do Informačního 
systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, a to nejpozději do konce 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Mimoradne-opatreni-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021-do-dovolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vystaven%C3%AD-certifik%C3%A1tu-o-dokon%C4%8Den%C3%AD-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-v-ISIN.pdf


dne, v němž očkování provedli. Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních 
zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/. 

• V. Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle 
příslušného očkovacího schématu, se s účinností ode dne 23. února 2021 nařizuje, aby 
bezprostředně po dokončení tohoto očkování vystavili v prostředí Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, certifikát o dokončení očkování, tento 
opatřili podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele a předali osobě, u které bylo 
očkování dokončeno, a která o vystavení a předání tohoto certifikátu požádala. 

Opatření v sociální oblasti 
Provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

1. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se 
omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 
tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 
vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v 
pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat 
následující pravidla:  

o Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené 
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na 
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby 
určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není 
způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich 
poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které 
chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše 
dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když 
navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. 

o Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění 
COVID-19, např. formou dotazníku. 

o Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze 
připustit její přítomnost u pacienta. 

o Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu 
nevyléčitelného onemocnění. 

o Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, 
společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné 
pro tento účel. 

o Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to 
prostředkem s virucidním účinkem. 

Pokud se používá termín „pacient“, myslí se tím také „uživatel sociálních služeb“. 
2. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný 

zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž 
péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, 
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že 
není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich 
poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce 
navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1. 

Nařízení k zajištění chodu poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé 
lůžkové péče a poskytovatelů sociálních služeb 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb 
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 21. října 
2020 

• 1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních 
poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo 
onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou 
situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny, 

• 2. zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru 
podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v 
jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, 
nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, 
pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje, 

• 3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány 
služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v 
případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat 
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

• 4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění 
COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v 
návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva 
zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také Ministerstva práce a 
sociálních věcí. 

Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 5. října 00.00 hod. toto 
mimořádné opatření: 

• 1. Všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů 
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, 
chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího 
odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb 
poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále 
jen „poskytovatel sociálních služeb")  

o a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník"), 

o b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pracovník 
sociálních služeb"), 

• se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického 
šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouhodobe-luzkove-pece-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-21-10-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-2.10.2020-%E2%80%93-organizace-a-prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-karant%C3%A9ny-u-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-2020.pdf


onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly 
svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb. 

• 2. Všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje  
o a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb, 

který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem poskytuje zdravotní 
služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt, 
ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je 
výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních 
služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto 
poskytovatelem, 

o b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních 
služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních 
nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví, 

o c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních 
služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, 
je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb tímto 
poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s 
pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb neprodleně informuje o této 
skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

• 3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se 
nařizuje  

o a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž 
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), 
karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a 
karanténě11), 

o b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž 
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), 
karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto 
karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo 
pracovníka sociálních služeb podle bodu 4, 

o c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb 
bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a 
následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena 
poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit 
karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka 
nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4. 

• 4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických 
příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným 
zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro zajištění 
poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla  

o pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 
nejméně 10 dnů, 

o pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin, 
o pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních 
o služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby, 



o pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními 
pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává 
základní činnosti při poskytování sociálních služeb, pracovník omezí pohyb v 
zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru, 

o pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické 
příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění 
COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost 
zaměstnavateli, 

o pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na 
SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového 
kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v případě negativního 
výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci bez výše 
uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, v případě pozitivního výsledku 
RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě. 

• 5. V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v 
pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami 
poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená 
pravidla obdobně. 

Mimořádné opatření k hlášení poskytovatelů sociálních služeb do ISIN 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů nařizuje toto mimořádné opatření: 

1. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se 
nařizuje, aby si bezodkladně, nejpozději do 2. října 2020, za účelem splnění ohlašovací 
povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. vyžádali přístup do Informačního systému 
infekčních nemocí (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden 
podle zákona č. 258/2000 Sb., na adrese: 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISIN_SOC a to bez ohledu, 
zda je u nich aktuálně uživatel sociálních služeb nebo zaměstnanec s prokázanou nákazou 
koronavirem SARS-CoV-2. 

2. Ministerstvo zdravotnictví jakožto správce Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), 
bezodkladně podané žádosti posoudí a schválí či zamítne. 

3. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se s 
účinností ode dne 1. října 2020 od 0:00 hod. nařizuje, aby ode dne 1. října 2020 nebo 
nejpozději ode dne následujícího po získání přístupu do Informačního systému infekčních 
nemocí (ISIN) podle bodu 1 za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona č. 
258/2000 Sb.: Po dobu hospitalizace uživatele sociální služby u poskytovatele zdravotních 
služeb provádí záznam o hlášení pozitivního pacienta v ISIN poskytovatel zdravotních 
služeb, u kterého je uživatel sociální služby hospitalizován.  

o každý den do 10:00 hod. zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí 
(ISIN), v modulu ISIN - Sociální služby-COVID-19, uživatele sociálních služeb a 
své zaměstnance, včetně rodných čísel, v karanténě a izolaci z důvodu 
prokázané nákazy koronavirem SARS-CoV-2, 

o do dvou hodin od zjištění, že se uživatel a zaměstnanec sociálních služeb 
nakazil koronavirem SARS-CoV-2, zaznamenali tento pozitivní nález a odeslali 
úplné hlášení „Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v 
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19, 

o každý den do 10:00 hod. v případě, že byla prokázána nákaza koronavirem 
SARS-CoV-2 u svého zaměstnance a uživatele sociálních služeb, který byl v 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/MO-k-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-n%C4%9Bkter%C3%BDch-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-do-ISIN.pdf
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISIN_SOC


péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení 
„Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním 
systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19, 

o stejným způsobem a stejnou cestou jako v předchozím bodě do dvou hodin 
oznámili, že zdravotní stav uživatele sociální služby, u kterého byla prokázána 
nákaza koronavirem SARS-CoV-2, kterého již měli v péči, se změnil na těžký stav, 
nebo nově vyžaduje převoz do zdravotnického zařízení. 

Organizace poskytování nepojistných sociálních dávek 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. února 
2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. ukládá k zajištění plynulosti 
poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením 
Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu 
trvání nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

• 1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání 
rozhodnutí ve věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může 
být prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních 
rukou, 

• 2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a 
výplatu a její výši, může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, 
pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání 
písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou, 

• 3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též 
elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez 
zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s 
vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími 
rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo průkazu osoby se 
zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání 
způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do 
pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první 
správního řádu, pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění 
nevyzve; pro další podání obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu 
dávky platí předchozí věta obdobně, 

• 4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti 
oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn 
opak, a je zachována výplata přídavku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte 
dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba o změnu výplaty; pro účely příspěvku 
na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu 
práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti 
oprávněné osoby její osobou pečující, 

• 5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost 
krajské pobočky Úřadu práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; 
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ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, se nepoužije. 

Omezení poskytování sociálních služeb 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o  přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. února 
2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

• I. nařizuje  
o 1. poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že 

nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

o 2. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s 
cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, 
které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a 
materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání 
nouzového stavu, 

o 3. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) 
během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě 
přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných 
norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy 
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, 

o 4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat 
příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických 
příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění 
COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění, 

o 5. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k 
poskytování sociální služby podle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, (noclehárny), poskytovat i základní činnosti 
podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu 
dostatečného personálního a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu 
trvání nouzového stavu; 

• II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele 
sociálních služeb, kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle 
bodu I. tohoto ustanovení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit 
poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. 

Omezení vycházek pro klienty zařízení sociální péče 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
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ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda nařizuje s 
účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. všem 
poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém 
je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky: 

• 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude 
umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první 
antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených 
prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, 

• 2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích 
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), 
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání 
šíření kapének. 

Omezení vycházek pro klienty zařízení sociální péče od 20. března 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný 
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda 

• I. nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 
do 23:59 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle 
§ 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo 
objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání 
nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:  

o 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu 
bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude 
proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; 
umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků 
obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají 
vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

o 2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a 
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 
norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy 
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének; 

• II. zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády 
ze dne 26. února 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb. 
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Opatření v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 

• 1. Všem osobám, vykonávajícím u provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení (dále jen „pečující pracovník"), 
se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě 
provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u 
které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom 
bezodkladně informovaly provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

• 2. Všem provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se s účinností od 
23. listopadu 2020 nařizuje:  

o a) v případě, že zjistí, že pečující pracovník, který v rámci pracovněprávního vztahu 
nebo jiného než pracovněprávního vztahu s daným provozovatelem, včetně 
dobrovolníků, zajišťuje osobní péči o děti svěřené do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným 
pečujícím pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

o b) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem který měl rizikový kontakt, není 
nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc nebo má tento pracovník klinické příznaky onemocnění 
COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví, 

o c) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem, který měl rizikový kontakt a nemá 
klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování 
sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zajistit 
podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. 
Provozovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neprodleně informuje o 
této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

• 3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se s účinností 
od 23. listopadu 2020 nařizuje  

o a) nařídit pečujícímu pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb 
oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovícím postupy a pravidla 
nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění 
COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě11), 

o b) nařídit pečujícímu pracovníkovi, o němž byla provozovatelem zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), 
karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto 
karanténní opatření umožňuje výkon práce pečujícího pracovníka podle bodu 4, 

o c) v případě, že pečujícímu pracovníkovi bylo nařízeno karanténní opatření 
v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena provozovatelem zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní 
opatření tak, aby umožňovalo výkon práce pečujícího pracovníka podle bodu 4. 

• 4. Všem pečujícím pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale 
provozovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodl, že výkon práce daným 
pečujícím pracovníkem je nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v 
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje 
dodržovat tato pravidla:  

o pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 
nejméně 10 dnů, 

o pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin, 
o pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc místnost bez přítomnosti jiné osoby, 
o pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními 

pracovníky a dětmi, kterým nezajišťuje osobní péči, 
o pracovník omezí pohyb v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na nezbytně 

nutnou míru, 
o pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické 

příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění 
COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost provozovateli 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

o pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na 
SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového 
kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, 

o v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat 
práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, 

o v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření 
k izolaci a karanténě. 

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k 
pracovněprávním vztahům. 
Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb. 

Testování 
Testování pacientů a klientů 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou 
péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním 
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům 
sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 
9. března 2021 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím screeningových POC 
antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo 
poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu  o poskytování 
zdravotních služeb, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, 
nebo uživatelů sociálních služeb. Vyšetření se neprovádí:  

o a) osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých 
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; tyto 
skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou, 
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https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-schvalila-krizove-opatreni-s-cilem-ochranit-zdravi-klientu-a-zamestnancu-socialnich-sluzeb
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o b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 
dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

o c) osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden 
test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, 

o d) osobám mladších 18 let, 
o e) osobám v terminálním stadiu onemocnění. 

• II. Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu 
I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 podrobit se vyšetření podle bodu I. 

• III. Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 
2021 postupovat následovně. V případě, že výsledek preventivního vyšetření POC 
antigenním testem provedeného podle bodu I je  

o a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, je považována za osobu s probíhajícím onemocněním 
COVID 19, poskytovatel postupuje podle bodu IV a tuto osobu izoluje, 

o b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby 
zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 
metodou RT-PCR osobu izoluje, 

o c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění 
výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou 
RT-PCR osobu izoluje. 

• IV. Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 
2021 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, 
že jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb s klinickými příznaky onemocnění COVID-
19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit této osobě 
izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při 
pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a 
ukončování izolace použije obdobně. 

• V. Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode 9. března 2021 
neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že 
jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-
19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo byl tímto testem negativně testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má 
klinické příznaky onemocnění COVID-19, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví se ukládá nařídit tomuto pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat 
konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. V případě 
pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR se ukládá místně příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví nařídit této osobě izolaci podle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2. 

• VI. Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC 
antigenních testů podle bodu I, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 bez 
zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu 



na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u pacienta nebo uživatele sociální 
služby podle bodu I do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

Testování zaměstnanců v LDN a sociálních službách 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před 
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou 
péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro 
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, 
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení 
a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům 
pečovatelské služby se s účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje s frekvencí jedenkrát 
za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 
prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je 
zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu 
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních 
služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování 
zdravotních služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s 
pacienty nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření 
považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s 
ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Vyšetření se neprovádí:  

o a) osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých 
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto 
skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. 

o b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 
dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

o c) osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden 
test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, 

o d) osobám, které podstoupily v posledních 5 dnech na pracovišti zaměstnavatele 
preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 
testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho 
výsledek je negativní. 

• U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na 
pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu 
činnosti. 

• II. Poskytovateli zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel uvedený v bodu I 
uzavřenu některou z uvedených smluv o poskytování zdravotních služeb, se s účinností 
ode dne 9.března 2021 nařizuje provést na žádost tohoto poskytovatele preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím 
screeningových POC antigenních testů u jeho zaměstnanců podle bodu I. 
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• III. Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 9. března 
2021 podrobit se vyšetření podle bodu I a dále v případě, že výsledek preventivního 
vyšetření POC antigenním testem provedeného podle bodu I je  

o a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím 
onemocněním COVID 19, bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost 
zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu, 

o b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit 
výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a 
telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu, 

o c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit 
výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a 
telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu. 

• IV. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 nařídit:  

o a) osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, izolaci; 
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při 
pozitivním výsledku RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a 
ukončování izolace použije obdobně; 

o b) osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně 
testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, nebo 
byla tímto testem negativně testována na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale 
má klinické příznaky onemocnění COVID-19, absolvovat konfirmační test na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR; v případě pozitivního 
výsledku testu metodou RT-PCR nařídit izolaci postupem podle mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním 
výsledku RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

• V. Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC 
antigenních testů podle bodu I, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 bez 
zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u zaměstnance uvedeného v bodu I 
do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

• VI. Poskytovatelům uvedeným v bodu I. se s účinností od 9. března 2021 nařizuje 
zajistit, aby zaměstnanci uvedení v bodě I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli 
sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a 
to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

Antigenní testování klientů zdravotních pojišťoven 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 
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• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních 
odběrových center (dále jen „antigenní odběrové centrum“) se s účinností ode dne 9. 
března 2021 nařizuje:  

o a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 
prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného 
zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální 
epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), 
pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce 
nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 3 dny; vyšetření se 
neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci 
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich 
neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u 
osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC 
antigenní test s negativním výsledkem, 

o b) provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-
PCR testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla 
pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2; zároveň se této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu 
podrobit bez prodlení; v případě, že v antigenním odběrovém centru nelze  tento 
konfirmační test provést, toto centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému 
infekčních nemocí (ISIN) a informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního 
testu. 

• II. Všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem  
a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě se s 
účinností ode dne 9. března 2021 nařizuje prostřednictvím zaměstnance, který je 
zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, s 
nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiného 
poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů 
smlouvu o poskytování zdravotních služeb:  

o 1) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 
prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného 
zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální 
epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba“), 
jde-li o zaměstnance těchto poskytovatelů nebo jejich uživatele sociálních služeb, a 
dále, jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy jejich 
uživatelů sociálních služeb a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb 
pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo 
týdenního stacionáře, pokud o provedení antigenního testu uvedené osoby požádají 
a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše 
jedenkrát za 3 dny; vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu 
onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a 
zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-
PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem, 

o 2) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu SARS-CoV-2 testované osoby registrujícího poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost, nebo krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou 



stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) podle místní 
příslušnosti u osob, které nemají registrujícího lékaře; tento poskytovatel zdravotních 
služeb nebo krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení konfirmačního testu na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT PCR testované osobě, která 
nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována POC 
antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, testovanou osobu 
informuje o nařízení konfirmačního testu a zajistí vyplnění elektronické žádanky na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému 
infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě nařizuje se 
konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení. 

• III. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. II 
bodu 2 dozví, že testovaná osoba s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byla 
pozitivně testována POC antigenním testem, nebo že testovaná osoba bez klinických 
příznaků onemocnění COVID-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí 
následně proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I písm. b) na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s pozitivním výsledkem, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 neprodleně 
oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví tuto skutečnost. 

• IV. Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány POC 
antigenním testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje bezodkladně po zjištění 
výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a 
dorost, nebo poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu 
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze 
oznámit žádnému z poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost místně 
příslušné krajské hygienické stanici. 

• V. Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC 
antigenních testů podle čl. I nebo čl. II se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 bez 
zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního 
testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I 
písm. b), na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u testované osoby podle čl. I do 
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

• VI. Všem poskytovatelům zdravotních služeb a krajským hygienickým stanicím, 
kterým byla testovanou osobou podle čl. I nebo čl. II sdělena skutečnost podle čl. IV, se 
nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 nařídit izolaci  

o a) testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-
19; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při 
pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a 
ukončování izolace použije obdobně; 

o b) testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla 
pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2, a byla následně provedeným konfirmačním testem metodou RT-PCR pozitivně 
testována na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to postupem podle mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním 
výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

• VII. Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření 
považuje za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona. 

 
 



Samotestování zaměstnanců 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho 
vydání: 

• I. S účinností od 9. března 2021 se zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou 
osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím testu 
poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, 
bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli 
podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého 
aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele 
pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého 
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 
popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit 
poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného 
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný 
podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

• II. S účinností od 9. března 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své 
zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít 
laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů u zaměstnanců. 

• III. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli 
uvědoměni o pozitivním výsledku testu podle čl. I, jsou povinni osobě uvedené v čl. I 
bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru 
SARS-CoV-2. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modul elektronické 
žádanky, je povinen poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví 
označit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační 
číslo zaměstnavatele (IČO) této osoby. 

• IV. Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. II, je povinna 
se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení. 

Povinné testování zaměstnanců ve firmách 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před 
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 
2021 ve znění mimořádného opatření Ministertva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, které 
nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení: 

• I. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo 
státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. 
března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele 
pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III 
stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou 
povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, 
a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování 
přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho 
příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své 
zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 5. 
března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za 
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splnění podmínky podle věty první nejpozději k 12. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v 
rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, 
umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště 
zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office). 

• II. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo 
státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 50 až 249 osob, smí nejpozději od 15. 
března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele 
pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III 
stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou 
povinni zajistit nejpozději od 5. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, 
a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování 
přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho 
příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své 
zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 8. 
března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za 
splnění podmínky podle věty první nejpozději k 15. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v 
rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, 
umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště 
zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office). 

• III. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo 
státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 10 až 49 osob, smí nejpozději od 26. 
března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele 
pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS CoV 2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. IV 
stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou 
povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, 
a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování 
přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho 
příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své 
zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 19. 
března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za 
splnění podmínky podle věty první nejpozději k 26. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v 
rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, 
umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště 
zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).“. 

• IV.  
o 1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I až III 

podstoupit, a to s výjimkou:  
 a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 

uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a 
od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 90 dní, a 



 b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé 
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19. 

o 2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost 
viru SARS CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
podle čl. I, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb.“. 

• V. Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného laickou osobou a poskytnutého zaměstnavatelem podle čl. I až III pozitivní, je 
zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého 
zaměstnavatelem. 

• VI. Za zaměstnance podle čl. I až IV se považují také:  
o 1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a 
o 2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní 

vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele 
společně s jeho zaměstnanci. 

• VII. Vydá-li Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se určeným 
zaměstnavatelům nařizuje obdobná povinnost jako v bodě I., avšak se zvláštními pravidly, 
pak se na tyto zaměstnavatele toto mimořádné opatření nevztahuje. 

Povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před 
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 

• I. 
• 1. Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. 

března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele 
v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech 
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní 
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu 
poskytnutého mu zaměstnavatelem, není li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je 
negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 10. 
března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň 
jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti 
zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. 
Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby 
podstoupili preventivní test podle věty druhé, tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na 
pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 17. březnu 
2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo 
prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty 
druhé mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na 
dálku (home office). 
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• 2. V tomto opatření se rozumí:  
o a) veřejným zaměstnavatelem  

 i. zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační 
složka státu a územní samosprávný celek, 

 ii. právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci 
zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a národního 
podniku, školy nebo školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou 
poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením 
stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců, 

 iii. veřejná vysoká škola, 
 iv. služební úřad v případě státních zaměstnanců, 
 v. bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a 
 vi. Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní 

stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, 
o b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják 

z povolání, soudce a státní zástupce, 
o c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních 

úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office). 
• II. 
• Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, může rozhodnout o 

provádění preventivního testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 a vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili POC antigenní test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, pokud 
provádění těchto testů u poskytovatele zdravotních služeb zajistil, nebo test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu, který lze použít laickou 
osobou a který zaměstnanci poskytne, a to v termínu, který zaměstnanci určí. 

• III. 
• 1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit, 

a to s výjimkou osob, které  
o a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví 
žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

o b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

• 2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I 
nebo II, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb. 

• IV. 
• Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I a II pozitivní, je zaměstnanec povinen 



postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem. 

Povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru do 50 zaměstnanců 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před 
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 

• I.  
o 1. Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, smí nejpozději 

od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti 
zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec 
podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC 
antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách 
zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu 
zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. 
Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 
2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s 
frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování 
přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den 
jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni 
vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, tak, aby 
byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky 
podle věty první nejpozději k 30. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci 
sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, 
umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo 
prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku 
(home office). 

o 2. V tomto opatření se rozumí:  
 a) veřejným zaměstnavatelem  

 i) zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná 
organizační složka státu a územní samosprávný celek, 

 ii) právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní 
funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a 
národního podniku, školy nebo školského zařízení podle školského 
zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou 
mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování 
zaměstnanců, 

 iii) veřejná vysoká škola, 
 iv) služební úřad v případě státních zaměstnanců, 
 v) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a 
 vi) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, 

Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, 
 b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, 

voják z povolání, soudce a státní zástupce, 



 c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo 
služebních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office). 

• II.  
o 1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I 

podstoupit, a to s výjimkou osob, které  
 a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19. 

o 2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
podle čl. I a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb. 

• III. Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I pozitivní, je zaměstnanec povinen 
postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem. 

Povinné testování ve školách pro děti zaměstnanců IZS 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před 
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání: 

• I. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou školou nebo školským 
zařízením a vykonávají v souladu s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212 
vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, smí 
nejpozději od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na 
pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 
7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV 2 prostřednictvím testu poskytnutého mu 
zaměstnavatelem, není-li v čl. II. stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. 
Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 2021 
pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň 
jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti 
zaměstnavatele, jeho testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. 
Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby 
podstoupili test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 23. března 2021 tak, aby byla 
umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty 
první nejpozději k 30. březnu 2021. 

• II.  



o 1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I 
podstoupit, a to s výjimkou:  

 a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 
uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a 
od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 90 dní, a 

 b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé 
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19. 

o 2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost 
viru SARS CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
podle čl. I, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem 
zdravotních služeb. 

• III. Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prováděného laickou osobou a poskytnutého zaměstnavatelem podle čl. I pozitivní, je 
zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého 
zaměstnavatelem. 

• IV. Za zaměstnance podle čl. I až III se považují také:  
o 1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a 
o 2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní 

vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele 
společně s jeho zaměstnanci. 

Opatření v oblasti zdravotnictví 
Povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 

• Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje 
s účinností ode dne 9. března 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do 
Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Povinnou součástí hlášení informace o 
výsledku POC antigenního testu je informace o tom, zda je pacient symptomatický nebo 
asymptomatický. 

Provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

1. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se 
omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN92OQ
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb 
vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v 
pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat 
následující pravidla:  

o Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené 
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na 
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby 
určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není 
způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich 
poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které 
chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše 
dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když 
navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. 

o Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění 
COVID-19, např. formou dotazníku. 

o Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze 
připustit její přítomnost u pacienta. 

o Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu 
nevyléčitelného onemocnění. 

o Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, 
společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné 
pro tento účel. 

o Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to 
prostředkem s virucidním účinkem. 

Pokud se používá termín „pacient“, myslí se tím také „uživatel sociálních služeb“. 
2. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný 

zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž 
péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, 
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že 
není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich 
poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce 
navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1. 

Triáž pacientů 
Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se od 25. března nařizuje: 

• vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř zdravotnického 
zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro 
provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně 
pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou, 

• zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího 
poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s 
podezřením na onemocnění či s prokázaným onemocněním covid-19, a dále pravidla pro 
poskytování zdravotních služeb těmto pacientům, 

• zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu 
s touto metodikou, 

• vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování 
zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění covid-19 či s 
prokázaným onemocněním covid-19, 

• zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu 
jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece_18823_4135_1.html


Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

• Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností ode dne 28. října 
2020 od 00:00 hod. nařizuje:  

o aby v co nejkratším čase, nejpozději do 23:59 hod. za uplynulý den vyplnili a odeslali 
úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním 
systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19-klinika, jehož správcem 
je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb., a to o 
přijetí každého pacienta s onemocněním COVID-19 do lůžkové péče daného 
poskytovatele, 

o aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že přijali do 
péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo jehož 
zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav 
vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO), 

o aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejného času oznámili, že zdravotní 
stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v lůžkové péči, se změnil 
na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově 
vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). 

Kapacity akutní péče 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 
2020 nařizuje: 

1. pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze 
onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení 
neprodleně všechny změny:  

o a) v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst propacienty 
s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+) apropacienty bezonemocnění 
COVID (COVID negativní pacienti; C-), a to vestruktuře:  

 lůžka s extrakorporální membránovou xygenací(ECMO), 
 lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních 

odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé, 
 lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),-lůžka s intermitentní 

náhradou funkce ledvin(IRRT), 
 lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních 

odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé, 
 standardní lůžka s kyslíkem, 

o b) v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří 
jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění 
covid-19. 

2. aby tato hlášení zadávali prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“, 
které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/, zabezpečený přístup obdrží od Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze 
Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 24. dubna 2020 
nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo 
v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/akutni-luzkova-pece-priloha-1100-.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-kapacity-akutn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-kapacity-akutn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://dip.mzcr.cz/
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-kapacity-luzek-v-krajich-a-hlmpraze_19069_4135_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-kapacity-luzek-v-krajich-a-hlmpraze_19069_4135_1.html


na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení 
osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění covid-19, 
alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně 
podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně 
označeny. 
Omezení plánované péče v lůžkových zařízeních 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření, které 
nabývá platnosti dnem jeho vydání: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb  
o a) lůžkové péče, kteří se podílejí na zjištění zdravotních služeb pacientům 

s onemocněním COVID-19, (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s 
účinností od 31. prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných 
personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb 
pacientům s onemocněním COVID-19 opatření uvedená v bodě II. 

o b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen 
„poskytovatel následné lůžkové péče") se s účinností od 31. prosince 2020 nařizuje 
přijmout za účelem zajištění potřebných personálních, věcných a technických kapacit 
k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III. 

• II. Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče  
o a) okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované 

péče dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních 
službách'1); 

o b) průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, 
určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a 
dle predikcí potřeby hospitalizační péče, 

o c) průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné 
nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve 
všech případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím 
bylo ohroženo zdraví pacienta, 

o d) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je 
oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle 
§ 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. 

• III. Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče  
o a) průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů 

překládaných z akutní lůžkové péče, 
o b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při 

zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče, 
o c) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je 

oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle 
§ 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. 

Izolace a karanténa 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-poskytovatelum-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-31-12-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 

• I. S účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 
6 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 14 dnů ode dne odběru diagnostického 
vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a to:  

o 1. všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS CoV 2, a 

o 2. všem osobám, které mají pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 a zároveň vykazují příznaky onemocnění COVID-19, 

o (dále jen „pozitivně testovaná osoba“). 
• II. S účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že ukončí izolaci:  

o 1. u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí 
minimálně 14 dnů ode dne odběru pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR 
testu; 

o 2. tak, že u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá 
po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 
dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již 
nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak; celková 
doba izolace nesmí být kratší než 14 dnů ode dne odběru pozitivního testu a 
ukončuje se bez provedení RT-PCR testu. 

• III. S účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že:  

o 1. všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako 
osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření 
ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 14 dnů ode 
dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou; 

o 2. osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne 
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, 
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2; osoba, která sdílí společnou 
domácnost s pozitivně testovanou osobou a nemůže dodržet podmínky izolace 
podle bodu 4., podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od prvního pozitivního výsledku 
osoby, se kterou sdílí společnou domácnost, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR 
test na přítomnost viru SARS-CoV-2; 

o 3. v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků 
onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14 dnech ukončí; 

o 4. v případě nařízení karantény osobě sdílející společnou domácnost s pozitivně 
testovanou osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu 
izolovat v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry, 
nebo dochází k fyzickému kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténa 



ukončuje nejdříve 14 dní ode dne, kdy byl proveden pozitivní osobě odběr 
diagnostického vzorku prokazující přítomnost viru SARS-CoV-2; 

o 5. v případě, že se výjimečně nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od 
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření 
asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního 
kontaktu s pozitivně testovanou osobou; 

o 6. v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické 
příznaky onemocnění COVID 19, provede se RT-PCR test; v případě, že 
karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických 
příznaků se neprodleně nařídí karanténa; 

o 7. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle bodů 2 nebo 6 
nařídí izolaci podle čl. I. 

• IV. S účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID 19 tak, že izolaci podle bodu I nenařídí 
osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. 

• V. S účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským 
hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k 
zabránění šíření epidemie onemocnění COVID 19 tak, že karanténu podle bodu III. 
nenařídí  

o 1. osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 
dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě 
výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního 
úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se 
nařídí izolace podle bodu I., 

o 2. osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých 
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tyto 
skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. 

Izolace a karanténa u nebezpečných mutací 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho 
vydání: 

• I. S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-narizeni-izolace-a-karanteny-v-souvislosti-s-mutacemi-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf


lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a 
Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie 
onemocnění COVID-19 tak, že ukončí izolaci u osob, u kterých byla zjištěna přítomnost viru 
SARS-CoV-2 varianta 501.Y V2, linie SARS-CoV-2: B.1.357 ( tzv. „jihoafrická mutace“), po 
provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve 
po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu. 

• II. S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a 
Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie 
onemocnění COVID-19 tak, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického 
šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 varianta 501.Y V2, linie SARS-CoV-2: B.1.357 ( 
tzv. „jihoafrická mutace“) (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), ukončí nařízené karanténní 
opatření po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou. 

Chytrá karanténa 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

o Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností místně 
příslušných krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické záchranné 
služby s poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k 
diagnostice infekčního onemocnění covid-19 a mobilními odběrnými týmy 
zdravotnické záchranné služby a Armády České republiky, všem krajům a hlavnímu 
městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu řídícímu týmu covid-
19 v rozsahu čl. I mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-
1/NH ze dne 3. dubna 2020 a metodického opatření č. j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. 
dubna 2020. 

o Krajským hygienickým stanicím se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů 
prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření 
infekčního onemocnění covid-19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě 
telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění covid-19 i osob bez těchto 
příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou 
diagnózu covid-19, kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat 
i prostřednictvím studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS včetně Tracking 
Call Center. 

o Krajským hygienickým stanicím se nařizuje odesílat osoby s příznaky onemocnění 
covid-19 i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má 
laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, na odběrná místa k provedení odběru, výběr 
příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity, KHS může zajistit 
odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby. 

o Všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provést odběr na 
základě vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím laboratoře 
zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2; KHS ve spolupráci se 
ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě 
dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit 
redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, 
hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-chytra-karantena_19036_4135_1.html


o Odběrným místům se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně evidovat počet 
provedených odběrů a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace Covid 
Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). 

o Laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, evidovat aktuální počet 
požadavků na vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 prostřednictvím 
webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). Laboratořím se 
dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem podle věty první celkový počet všech 
vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový počet všech pozitivních výsledků za 
předchozí den, počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních 
služeb, v rámci kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby. 

o Všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny vyhodnotit na 
základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin; v případě překročení kapacit se jim 
nařizuje informovat CŘT, který bude koordinovat přerozdělení vzorků. 

o Krajským hygienickým stanicím a poskytovatelům zdravotnické záchranné služby se 
nařizuje průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu 
https://chk.nakit.cz/ s kapacitou odběrných míst a laboratoří. 

o Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a 
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na přítomnost 
koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o indikaci vyšetření předat místně příslušné KHS v 
souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 
306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve 
znění vyhlášky č. 244/2017 Sb., registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost následně od KHS 
obdrží informaci o nejdostupnějším odběrném místě. 

Elektronické žádanky v prostředí NZIS 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinnosti dne 26. května 2020 toto 
mimořádné opatření: 

1. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o 
provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-
CoV-2, se nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku, kterou 
vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému 
a resortních registrů a která je dostupná na adresách:  

o https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a 
o https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka 
o (dále jen „technické prostředí NZIS“), doplněných o specifické přístupové odkazy do 

technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních 
registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na 
kontaktní adresy elektronické pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona 
č. 258/2000 Sb.. 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za 
účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby i v 
případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž elektronickou 
žádanku v technickém prostředí NZIS, doplněných o specifické přístupové odkazy do 
technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních 
registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na 
kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním 
registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

https://crt-covid-19-forms.army.cz/
https://crt-covid-19-forms.army.cz/
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3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se nařizuje poskytnout na žádost místně 
příslušnému krajskému úřadu specifické přístupové odkazy jednotlivých poskytovatelů 
zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb na území daného kraje, a to 
za účelem provozování regionálních řešení systémů žádanek zajišťovaných pro 
poskytovatele zdravotních služeb v působnosti tohoto místně příslušného krajského úřadu. 

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření 
pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby prováděli odběr vzorku 
také na základě elektronické žádanky, která byla poskytovatelem zdravotních služeb 
nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. žádajícím 
provedení vyšetření vyplněna a odeslána v technickém prostředí NZIS, doplněných o 
specifické přístupové odkazy do technického prostředí NZIS, které jsou rozesílány Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty 
poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních 
služeb. Poskytovatel zdravotních služeb neodkladně potvrdí provedený odběr vzorku v 
technickém prostředí NZIS nebo prostřednictvím datového rozhraní zveřejněného na 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19; 

5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření 
pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje při odběru vzorku, jehož odběr 
a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické žádanky v technickém prostředí NZIS, 
aby pro takový vzorek vyplnila a odeslala elektronickou žádanku v technickém 
prostředí NZIS. 

6. Všem osobám provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost 
koronaviru SARS-CoV-2 nebo jiné infekční nemoci (dále jen „laboratoř“) se nařizuje při 
převzetí vzorku, jehož odběr a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické žádanky v 
technickém prostředí NZIS, aby pro takový vzorek vyplnily a odeslaly elektronickou 
žádanku v technickém prostředí NZIS. 

7. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje, aby osoba, která vstoupí do 
technického prostředí NZIS podle bodu 4 za účelem seznámení se s obsahem elektronické 
žádanky, uvedla v přihlašovacím formuláři technického prostředí NZIS svoji 
identifikaci (postačuje kód přidělený poskytovatelem zdravotních služeb); 

8. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., poskytovatelům 
zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují a odesílají 
elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření na přítomnost 
koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby v žádance uvedli metodu vyšetření (např. PCR 
nebo RAPID test). 

9. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., poskytovatelům 
zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují a odesílají 
elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření na přítomnost 
koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých byla předchozím vyšetřením prokázána 
přítomnost tohoto koronaviru, se nařizuje v žádance o vyšetření uvádět, že se jedná o 
indikaci „Kontrolního vyšetření“. 

10. Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje neodkladně potvrdit přijetí vzorku 
prostřednictvím API rozhraní zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-
19. Součástí potvrzení musí být i číslo žádanky získané z technického prostředí NZIS. 

11. Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje, aby každý výsledek, ať už pozitivní, 
negativní, neprůkazný nebo nevyhodnotitelný každého provedeného vyšetření 
bezodkladně při jeho uvolnění z laboratoře zaznamenali v Informačním systému 
infekčních nemocí (ISIN), který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb. Záznam se 
provádí výhradně prostřednictvím modulu ISIN-LABORATOŘE-COVID-19 nebo 
prostřednictvím dle datového rozhraní zveřejněného na 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19. Součástí záznamu je i číslo žádanky získané z 
technického prostředí NZIS. 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19
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Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností ode dne 2. září 2020 00:00 
toto mimořádné opatření. 

• 1. Všem osobám, vykonávajícím zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě 
provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, 
u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom 
bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele – poskytovatele zdravotních služeb. 

• 2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla:  
o a) v případě, že poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že zdravotnický pracovník, 

který jako jeho zaměstnanec poskytuje zdravotní služby, měl rizikový kontakt, ale 
nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, tak rozhodne, zda je výkon práce 
daným zdravotnickým pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních 
služeb tímto poskytovatelem, 

o b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt, není 
nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, nebo 
má zdravotnický pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, pak 
poskytovatel zdravotních služeb informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví, 

o c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt, je 
nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak 
poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický pracovník postupují podle bodu 4. 
Poskytovatel zdravotních služeb informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

• 3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se 
nařizuje  

o a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem zdravotních 
služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovujícím postupy a pravidla 
nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění 
COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě“), 

o b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem zdravotních 
služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s 
opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon 
práce zdravotnického pracovníka podle bodu 4, 

o c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi bylo nařízeno karanténní opatření v 
souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem zdravotních služeb 
skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo 
výkon práce zdravotnického pracovníka podle bodu 4. 

• 4. Všem zdravotnickým pracovníkům, u kterých bylo postupem podle bodu 2 písm. c) 
rozhodnuto, že jejich výkon práce je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních 
služeb, se nařizuje dodržovat tato pravidla:  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-pracovniku-s-ucinnosti-od-2-9-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-pracovniku-s-ucinnosti-od-2-9-2020.pdf


o zdravotnický pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu 
po dobu min. 10 dnů ode dne posledního kontaktu s RT-PCR pozitivní osobou, 

o zdravotnický pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin, 
o zdravotnický pracovník využívá na odpočinek a stravování v zdravotnickém zařízení 

místnost bez přítomnosti jiné osoby, 
o zdravotnický pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval 

kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby, 
o zdravotnický pracovník omezí pohyb ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou 

míru, 
o zdravotnický pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na 

možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických 
příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto 
skutečnost zaměstnavateli, 

o zdravotnický pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou 
RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4–5 dnů od 
rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, 

o v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření zdravotnický pracovník 
může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se 
ukončí, 

o v případě pozitivního výsledku se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě; 
lékař poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost může po dobu nařízené izolace za dodržení 
podmínek izolace poskytovat zdravotní služby pouze distančním způsobem. 

• 5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zajistit podmínky pro 
zdravotnické pracovníky, kteří měli rizikový kontakt, a jsou považováni za osoby nezbytné 
pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovatelem tak, aby tito zdravotničtí 
pracovníci dodržovali pravidla uvedená v bodu 4. 

• 6. V případě zdravotnických pracovníků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k 
poskytovateli zdravotních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli zdravotních služeb, 
použijí se uvedená pravidla obdobně. 

Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. 

• S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře 
zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového 
koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o 
výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a 
to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou (e-mail), 
pokud pacient pro tyto účely sdělil číslo na mobilní telefon nebo adresu elektronické pošty. 
Pokud je pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost nového 
koronaviru SARS-CoV-2 nebo, že je výsledek vyšetření nejasný, musí mu být současně 
zasláno doporučení kontaktovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je 
pacient zaregistrován, a dále informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel 
dalšímu šíření onemocnění, v případě prokázání přítomnosti nového koronaviru SARS-
CoV-2 pak dodržovat izolaci, a to např. odkazem na webovou stránku, která tyto informace 
obsahuje. 

Nařízení laboratořím v případě podezření na nebezpečnou mutaci 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni.pdf


Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho 
vydání: 

• I. S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se nařizuje všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za 
pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, které při provádění 
RT PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 zjistí podezření či potvrzení 
výskytu variant spojených s těmito liniemi SARS-CoV-2: B.1.235 („jihoafrická“), P1 
(„brazilská“) a B.1.1.7 („britská“), aby neprodleně tuto skutečnost zaznamenaly do ISIN a na 
výzvu Státního zdravotního ústavu odeslaly vzorek ke konfirmačnímu vyšetření v Národní 
referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL SZU). 

Maximální cena PCR testu 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo s účinností od 15. května maximální cenu testu na covid-19 
pro samoplátce a správní úřady, a to ve výši maximálně 1 756 korun, a to v součtu za 
provedený odběr a laboratorní test. 
Využívání kapacit lůžkové péče 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

• I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen „poskytovatel" se s 
účinností od 14. října 2020 nařizuje postupovat podle příkazu místně příslušné krajské 
hygienické stanice, kterým podle § 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. usměrňuje 
jejich činnost, a to pokud jde o:  

o a) vyčlenění a zajištění kapacit lůžkové péče, 
o b) příjem pacientů do zdravotnického zařízení poskytovatele, 
o c) přesun pacientů za účelem zajištění rovnoměrného zatížení zařízení 

poskytovatelů 
o d) do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele: pacienta nelze přesunout bez 

jeho souhlasu. 
• II. Příkaz podle bodu I obsahuje následující náležitosti  

o a) označení místně příslušné krajské hygienické stanice, která příkaz vydala, 
o b) označení poskytovatele, případně adresu jeho zdravotnického zařízení, kterého 

se příkaz týká, 
o c) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození pacienta, pokud v rámci 

příkazu je nařízen jeho  
 1. přesun do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele nebo k jinému 

poskytovateli zdravotních služeb, 
 2. příjem do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb. 

• III. Příkaz podle bodu I se doručuje poskytovateli, vůči němuž je činěn, a to zpravidla 
prostřednictvím datové schránky. 

• IV. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
Distribuce a použití medicinálního kyslíku 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný pode § 11 písm. o) zákona č. 378ú2007 
Sb.,o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších 
předpisů rozhodlo o opatření, které se týká medicinálního kyslíku. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-pravidla-pro-vysetreni-vzorku-mutaci-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-6-2020/
https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-6-2020/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-krajsti-koordinatori-intenzivni-pece-s-ucinnosti-od-14-10-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Opat%C5%99en%C3%AD-medicin%C3%A1ln%C3%AD-kysl%C3%ADk-II_signed-vystup-AK.pdf


Dočasné povolení použití léčivého přípravku Cormirnaty až pro 6 pacientů 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 11 písm. o) zákona č. 378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o léčivech11) rozhodlo o tomto opatření: 

• V zájmu ochrany veřejného zdraví, související s aktuální šířením původce onemocnění, 
koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, za účelem zajištění 
dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče Ministerstvo v 
souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech dočasně povoluje použití léčivého přípravku 
COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0,45ML, držitel rozhodnutí o registraci 
BioNTech Manufacturing GmbH, Mainz, Německo, registrační číslo EU/1/20/1528/001 (dále 
jen „léčivý přípravek COMIRNATY11) způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o 
registraci:  

o za přísného dodržení objemu jednotlivých dávek, lze použít obsah jedné 
vícedávkové injekční lahvičky až pro 6 pacientů, a to v případě, kdy objem očkovací 
látky v jedné lahvičce umožní odebrání nezbytného objemu jednotlivých dávek pro 
každou z aplikací. 

• Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva. 
• Toto opatření pozbývá účinnosti dne 31. 3. 2021. 

Doporučení pro úřady 
Vláda na jednání 7. září 2020 uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy, v jejichž čele nestojí člen vlády, postupovat podle Doporučení a doporučila hejtmanům, 
primátorovi hlavního města Prahy, primátorům a starostům postupovat podle Doporučení. 
Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19: 
S ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19 vláda 

1. doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických 
pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými 
orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. 
Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany; 

2. doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci v místě sídla úřadu 
přijaly tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci a bránící 
tomu, aby případná karanténa/izolace části zaměstnanců ohrozila plnění úkolů 
úřadu:  

a. Vydání doporučení zaměstnancům, aby se pohybovali a pobývali v prostorách 
úřadů výhradně s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 
kapének, s výjimkou uzavřených prostor (kanceláří), ve kterých jsou současně 
přítomni pouze ti zaměstnanci, kteří jsou v nich usazeni. V souvislosti s uvedeným 
se také doporučuje, aby úřady, je-li to možné, vybavovaly zaměstnance 
ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky, 
zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné podobě 
jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou 
a prováděly zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, 
pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně 
dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení). 

b. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně 
nutnou úroveň, a to zejména:  

1. preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční 
(telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozhodnuti-c.-j.-MZDR63142-2020-3-OLZP-o-docasnem-povoleni-leciveho-pripravku.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/bod-27.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/cele-zneni-27.pdf


přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti 
osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách  

 Při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, 
aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu 
zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených 
objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a 
vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat 
veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných 
prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 
2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno 
přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci. 

 Při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci úřadu 
nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné moci se 
doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního 
kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích k tomu určených, na 
nichž jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, se současným 
doporučením co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání 
a přijetí takových opatření, aby případná karanténa/izolace účastníků 
jednání následně neohrozila plnění úkolů úřadu.  

2. preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou 
podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání dokumentů 
v listinné podobě  

 Přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje zejména 
prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů pak 
prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů. O způsobu přijímání 
dokumentů doporučuje informovat vhodným způsobem na úřední 
desce a na internetových stránkách úřadu a ve vstupních prostorách 
pracovišť. 

c. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci pracoviště zohledňujících 
nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích 
a používání kuchyňských a sociálních zařízení (tak, aby jednotliví zaměstnanci mezi 
skupinami nepřecházeli, přičemž mezi odchodem jedné a příchodem druhé skupiny 
by měl být dostatečný čas na provedení dezinfekce pracoviště), při dodržení 
stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců, zejména 
za využití  

 institutu alternativního rozvržení služební/pracovní doby,  
 institutu výkonu služby/práce z jiného místa. 

d. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci závodního stravování (tak, 
aby jednotliví zaměstnanci mezi skupinami nepřecházeli, přičemž mezi odchodem 
jedné a příchodem druhé skupiny by měl být dostatečný čas na provedení 
dezinfekce prostor, kde probíhá závodní stravování) a vytvoření podmínek pro 
dodržování odstupu osob alespoň 2 metry ve stravovacích prostorách. 

e. Zvýšená ochrana zaměstnanců, kteří čestně prohlásili, že spadají do rizikové 
skupiny obyvatelstva (fyzické osoby nad 65 let s přidruženými chronickými 
chorobami a lidé s chronickým onemocněním, mezi které patří: chronické 
onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce a/nebo 
velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze, 
porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, těžká 
obezita (BMI nad 40 kg/m2), farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické 



onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza), onemocnění jater (primární nebo sekundární)). 

f. Zabránění shlukování osob a vytvoření podmínek pro dodržování odstupu osob 
alespoň 2 metry v prostorách úřadů. 

g. Úprava usazení zaměstnanců v kancelářích, při němž bude minimalizován osobní 
kontakt s dalšími osobami. 

h. Úprava umístění nábytku v prostorách úřadů. 

Opatření v oblasti vězeňské služby 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně vězněných osob, příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské 
služby a dalších osob přicházejících do styku s vězni, a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. S 
účinností ode dne 31. srpna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje: 

1. vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených 
odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni 
zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo 
riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské 
služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni odsouzení podle jejich 
zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených společně 
ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na  

a. pracoviště s volným pohybem mimo věznici, 
b. nestřežená pracoviště, a 
c. pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic, 

2. rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření. 
Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice. 

Další opatření 
Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí 

• Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se 
považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a 
škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově 
doplněn koronavirus SARS-CoV-2; 

• to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem. 
Nakládání s odpady 
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá 
platnosti dnem jeho vydání: 

• I. Všem provozovatelům spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční 
odpady ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení se s účinností od 24. 
prosince 2020 do ukončení nouzového stavu nařizuje, při zachování požadavků na 
bezpečné nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení před jejich konečným 
odstraněním ve spalovnách nebezpečných odpadů, soustřeďovat tyto odpady nejdéle po 
dobu:  

o 72 hodin, nebo 
o 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 

°C. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-narizeni-Vezenske-sluzbe-CR-s-ucinnosti-od-31-8-2020.pdf
https://justice.cz/?clanek=opatreni-ministerstva-spravedlnosti-v-souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-sta-1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLWAIO
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-s-infek%C4%8Dn%C3%ADmi-odpady-ze-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-12.-2020.pdf


Státní zdravotní ústav upozorňuje na nutnost dodržovat zpřísněné hygienické postupy i při 
manipulaci s odpady. 

o domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, 
o domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním musí odpad před 

přidáním do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti, potenciálnímu šíření nákazy 
kontaktem s odpadky, 

o speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, 
o při manipulaci s odpadem by lidé měli dbát na zvýšenou hygienu rukou, 
o odvoz materiálu na sběrné dvory za současné situace není možný, 
o jak postupovat při likvidaci odpadů radí leták Ministerstva životního prostředí. 

 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf
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MZDRX01EP3D4

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická 
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování 

(např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde 

dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených 
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa 
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, 
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání 
šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
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i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní 

péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, 
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

v) mezinárodní letiště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné

domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1.

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) 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),

d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) 
v internátě a domově mládeže,

e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb 
internátní formou,

f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky 

přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola 
jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky 
zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině 
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,

h) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) 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,

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

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

l) 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,

m) 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,



n) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti 
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

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

p) 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,

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

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

s) 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,

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

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

v) 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,

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

x) sportovce nebo cvičící osoby:
- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti 

a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud 
konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích 
účastnících se těchto činností,

- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy 
na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není 
výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci 
v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních 
sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS- 
CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není 
starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě 
probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy 
je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho 
antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů 
a rozhodčích účastnících se těchto činností,

y) 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.



4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. 
do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými 
prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou 
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti 
s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce 
na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).

II.

S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 22. února 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Stanovuje se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech 
staveb. Dále se stanovuje tato povinnost na všech ostatních veřejně přístupných místech 
v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě 
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná- 
li se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky 
dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb, 
které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulatní péče zdravotnického 
zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení 
poskytujíí odlehčovací sociální služby v pobytové formě a ve vnitřních prostorech staveb, které 
slouží jako mezinárodní letiště. Dále se stanovuje tato povinnost v prostředcích veřejné 
dopravy a v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby 
z jedné domácnosti, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Z těchto povinností 
se stanovují výjimky.

V České republice přetrvává komunitní šíření epidemie onemocnění COVID-19, které je 
způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2. Aktuální 7denní klouzavý průměr denních 
přírůstků má hodnotu 9 451 nově nakažených osob (stav k 21.2.2021). Epidemiologická 
situace je i nadále závažná a další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově 
nakažených, lze dosáhnout jen trváním série protiepidemických opatření. Podrobné informace 
o míře šíření epidemie a související informace jsou denně publikovány na webové stránce 
Ministerstva zdravotnictví onemocneni-aktualne.mzcr.cz.

Jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie je povinnost 
nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu 
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové 
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí 
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).



V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním 
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, 
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření 
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií 
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška 
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů 
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. 
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů 
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Viz studie: Gopfertová D., 
doc., MUDr., CSc.; Fabiánová K., MUDr., Ph.D.: Epidemiologická charakteristika onemocnění 
covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění. Nový koronavirus SARS-CoV-2 
a onemocnění covid-19, Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5: 
https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement 
um01 -2020//fr_2020_suppl1 _covid-19.pdf.

Kapičky větší než 10 pm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale 
i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí 
(50 m/s při kýchání, 10 m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky 
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět 
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování 
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které 
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto 
velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě 
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného 
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob 
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést koploštění křivky 
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná 
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických 
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci 
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde 
i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení používali roušku.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných 
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu 
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované 
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané 
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření nového koronaviru může mít i směr 
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo 
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly 
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, 
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

Infekční dávka u původce nemoci COVID-19 se odhaduje na více než 100 až 1 000 partikulí 
SARS-CoV-2, tedy je mírně větší než u SARS-CoV-1 (100 partikulí). V jednom výdechu se 
uvolňuje 50 až 5 000 kapének, které mají malou rychlost a rychle padají k zemi a je v něm

https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement


pouze minimum virových partikulí. Mluvení zvyšuje uvolňování kapének i virových partikulí, 
kterých může být kolem 200 za minutu, k nákaze by tedy stačil desetiminutový rozhovor tváří 
v tvář. Při kašli se uvolní kolem 3 000 kapének, při kýchnutí až 30 000 kapének, které jsou 
menší a putují na větší vzdálenost a mohou obsahovat až 200 milionů virových partikulí. 
Infekce covid-19 se šíří především většími kapénkami velikosti větší než 5 až 10 pm. 
Viz studie: Stejskal F., MUDr., RNDr. Ph.D. Covid-19 - devět měsíců zkušeností. Jsou přístupy 
ke kontrole této infekce racionální? Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, 
Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:
https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement 
um01-2020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf.

Byly popsány i základní fyzikální mechanismy uplatňující se při přenosu nákazy vzduchem. 
Viz studie: Balachandar, S., et al. (2020). Host-to-host airborne transmission as a multiphase 
flow problém for science-based sociál distance guidelines, Elsevier: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932220305498). Jiná studie popisuje 
různé faktory, které se uplatňují při přenosu nákazy: J.W. Tang, Y. Li, I. Eames, P.K.S. Chán, 
and G.L. Ridgway. Factors involved in the aerosol transmission of infection and control 
of ventilation in healthcare premises, J Hosp Infect. 2006 Oct; 64 (2): 100-114: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114857/

Při přenosu onemocnění COVID-19 se mohou uplatnit i superpřenašeči, tzv. 
superspreaders, což jsou infikovaní jedinci, kteří masivně vylučují virus a mají tak velký 
potenciál dále šířit nákazu, což je dáno jejich vyšší nakažlivosti a zároveň společenským 
chováním, pro které jsou schopni nakazit neobvykle velké množství kontaktů. Také 
superpřenašeči mohou mít asymptomatický průběh onemocnění a s tím tedy souvisí i riziko 
nákazy v situaci, když se nebudou dodržovat nefarmaceutická opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 (roušky, dodržování rozestupů, desinfekce rukou ...).

Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje, aby se infekční kapénky a aerosol 
z dýchacích cest dostaly k ostatním. Studie ukazují, že roušky snižují rozstřik a rozptyl 
infekčních kapének, pokud se nosí přes nos a ústa. Je důležité nosit roušku, i když 
nevykazujeme příznaky onemocnění COVID-19. Několik studií zjistilo, že osoby 
s onemocněním COVID-19, které jsou asymptomatické a ty, u nichž se příznaky dosud 
nevyskytují (předsymptomatické období), mohou virus šířit na další osoby (nejčastěji 
prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení, kýchání a kašlání).

Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje 
příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když nelze nebo nejsme schopni 
dodržet vzdálenost 2 metrů od ostatních, protože onemocnění se šíří hlavně mezi lidmi, kteří 
jsou v těsném vzájemném kontaktu.

U pacientů s COVID-19 je podle publikovaných prací průběh nemoci v 80 % asymptomatický, 
pouze 15 % má příznaky onemocnění a u 5 % případů může mít onemocnění závažný průběh. 
Na celém světě existují jasné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 z asymptomatických nosičů.

Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je 
bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.

V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, že 
ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně 
v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění nebo 
od asymptomatických osob. Viz studie:
- Furukawa W. Nathan, Brooks T. John, Sobel Jeremy. Evidence Supporting Transmission 

of Severe Acute Respirátory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic

https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932220305498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114857/


or Asymptomatic.EID 
https://wwwnc.cdc.gOv/eid/article/26/7/20-1595_article
Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 
infection. The Lancet Infectious diseases. 2020.
Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. 
Jama. 2020.
Wei WE LZ, ChiewCJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS- 
CoV-2 —Singapore, January 23-March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly 
report. 2020; ePub: 1 Apríl 2020.
Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections 
and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med. 2020. DOI: 
10.1056/NEJMoa2008457.

journal, Volume 26 Number 7-July 2020:

Jiná studie zdůrazňuje, že je rouška velmi důležitým nefarmaceutickým opatřením v procesu 
zastavení šíření onemocnění COVID-19: Wang, J., et al. (2020). "Mask use during COVID-19: 
A risk adjusted stratégy." Environmental Pollution: Volume 266, Part 1, November 2020, 
115099: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120334862

Před nákazou je možné se chránit minimalizací kontaktů, dodržováním odstupů, omezením 
času stráveného v blízkosti jiných osob zejména v nedostatečně větraných prostorách, ale 
pokud musíme být na veřejnosti v blízkosti jiných osob, nošení roušek může snížit šíření 
COVID-19 od asymptomatických i symptomatických osob.

Roušky slouží jako osobní ochrana v případě, že ji používají všichni členové komunity. Nošení 
roušek může snížit počet nových případů onemocnění a tím může vést ke zmírnění 
intervenčních a restriktivních opatření, jako je nařízení zůstat doma nebo uzavírání firem 
a obchodů, omezení školní docházky atd. Viz studie: John T. Brooks, MD; Jay 
C. Butler, MD; Robert R. Redfield, MD . Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2 
Transmission—The Time Is Now. JAMA. 2020;324(7):635-637: 
https://jamanetwork.eom/journals/jama/fullarticle/10.1001 /jama.2020.1310

Podle Doporučení CDC. update 12.11.2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html, platí:
- Osoby od 2 let věku by měly nosit roušky na veřejných prostranstvích a v blízkosti osob, 

se kterými nežijí ve společné domácnosti.
- Roušky nabízejí určitou ochranu a jsou také určeny k ochraně vašeho okolí, pokud jste 

nakaženi virem, a nevíte o tom.
- Rouška není náhradou za sociální distancování.
- Roušky by měly být stále používány vždy, když se nedají dodržet rozestupy (6 stop, u nás 

2 m).
- Po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 

20 sekund nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.
- Roušky nejsou nutné, když jste venku sami nebo dál od ostatních nebo s jinými lidmi, kteří 

žijí ve vaší domácnosti.

Vzhledem k těmto informacím se dá předpokládat, že k šíření infekčního agens může dojít 
i ve venkovních prostorách při rozhovoru, při hře a povídání dětí na hřišti, při čekání lidí 
ve frontách před obchody (opatření regulující počet osob v obchodech), pokud infekční osoby 
nedodrží vzdálenost 2 metry a nebudou mít roušku. Vzhledem ke způsobům přenosu 
onemocnění covid-19 je zřejmé, že přenos viru SARS-CoV-2 není omezen pouze na vnitřní 
prostory a existuje i možnost nákazy venku. Z tohoto důvodu je důležité minimalizovat riziko 
nákazy použitím roušek i venku.

https://wwwnc.cdc.gOv/eid/article/26/7/20-1595_article
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120334862
https://jamanetwork.eom/journals/jama/fullarticle/10.1001
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-


Rozšíření nové britské mutace SARS-CoV-2 (B.1.1.7), která se šíří v populaci o 40-70 % 
snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie covid-19 směrem k růstu počtu nových 
případů onemocnění. Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je používání takových 
osobních ochranných prostředků, zejména ochrany nosu a úst, která poskytují co nejúčinnější 
bariérový efekt. Mezi takové patří respirátor FFP2. Hlavním cílem používání respirátorů FFP2 
je zpomalit a minimalizovat přenos více virulentních mutací SARS-CoV-2 v místech vyššího 
rizika kontaktu většího počtu osob, jako jsou veřejné prostory, veřejná doprava a pracoviště.

Improvizované nebo doma šité roušky, šály apod. mají nejnižší stupeň účinnosti a v době, kdy 
v rámci komunitního šíření převažuje britská varianta viru s vyšší virulencí, jsou již jako 
bariérová ochrana nedostatečné. Látkové jednovrstevné roušky jsou schopny zachytit pouze 
51 % částic ze simulovaného kašle - viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical 
Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and 
Exposure, 2021. MMWR 2021 ;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical Proceduře 
Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exoosure, 2021
I MMWR fcdc.gov). V porovnání s respirátorem FFP2 nedostatečně těsní. S ohledem na 
nedostatečnou těsnící linii u těchto prostředků dochází k vniknutí vzduchu kolem nosu a tváří. 
Stejnými cestami proniká kontaminovaný vzduch také v případě, že se jedná o COVID-19 
nemocného člověka. Respirátor FFP2 lépe přiléhá k obličeji a těsní lépe než roušky.

Respirátor FFP2 významným způsobem snižuje expozici uživatele velkým respiračním 
kapénkám a aerosolům. U dobře padnoucích a správně nasazených respirátorů FFP2 dochází 
k minimálnímu úniku kolem okrajů respirátoru. Celková účinnost respirátoru FFP2 je > 94 % 
viz Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Informace o ochraně 
dýchadel. https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Ochrana-y%CC%81chadel_v6.pdf.

Používání FFP2 zpomalí přenos aerosolu, kapének a viru. Jednovrstvové látkové roušky 
neposkytují dostatečnou ochranu, s narůstajícím počtem vrstev narůstá ochrana. Laboratorně 
byla potvrzena více jak 95% účinnost před expozicí potenciálního infekčního aerosolu také 
v případě používání dvou roušek na sobě viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and 
Medical Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission 
and Exposure, 2021. MMWR 2021;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical 
Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and 
Exposure, 2021 | MMWR (cdc.gov).

Podmínkou takto vysoké účinnosti je nezbytnost, aby tuto ochranu používali oba lidé, kteří jsou 
ve vzájemném kontaktu.

Několik studií potvrdilo, že nošení roušek nebrání průniku kyslíku ani u dospělých a seniorů 
starších 65 let věku viz Shaw K et al. Wearing of Cloth or Disposable Surgical Face Masks has 
no Effect on Vigorous Exercise Performance in Healthy Individuals. Int. J. Environ. Res. Public 
Health
https://doi.org/10.3390/ijerph17218110 či Chán NC. Peripheral Oxygen Saturation in Older 
Persons Wearing Nonmedical Face Masks in Community Settings. JAMA. 2020;324(22):2323- 
2324. doi: 10.1001/jama.2020.21905

2020; 17(21),8110; doi:10.3390/ijerph17218110;

Přes všechny uvedené důvody pro povinnost nosit v stanovených případech ochranný 
prostředek dýchacích cest, existují důvody zřetele hodné, pro které lze stanovit výjimku 
z daného pravidla.

Výjimka podle písm. a) se vztahuje na „děti do dvou let věku“ vzhledem k tomu, že takto malé 
děti nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný prostředek budou nosit 
v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost ukládat.

https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Ochrana-y%CC%81chadel_v6.pdf
https://doi.org/10.3390/ijerph17218110


Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině", neboť 
se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání 
ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se 
v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky 
v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich 
šíření v těchto zařízeních.

Výjimka podle písm. c) se vztahuje na „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)", neboť bez výjimky 
z povinnosti používání ochranného prostředku by takovouto aktivitu nebylo možno provádět 
a zároveň se jedná o nezbytnou součást studia.

Výjimka podle písm. d) se vztahuje na „ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji 
(tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže", neboť osoby ubytované na pokoji 
jsou trvalými spolubydlícími, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci 
takové velmi malé skupiny mnohdy o velikosti dvou osob nepředstavuje vážné riziko.

Výjimka podle písm. e) se vztahuje na „děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při 
poskytování služeb internátní formou", neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy 
stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového 
kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS- 
CoV-2 nevztahuje na zaměstnance vyjmenovaných zařízení, a to za účelem zabránění jejich 
šíření v těchto zařízeních.

Výjimka podle písm. f) se vztahuje na „školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti", neboť se 
jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání 
ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko.

Výjimka podle písm. g) se vztahuje na „žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 
odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru 
vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou 
účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo 
skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty", neboť se jedná o ucelené a 
neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného 
prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření 
více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky ve škole nebo 
třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a na pedagogické pracovníky, pokud jsou 
účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo 
skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, a to za účelem zabránění jejich šíření 
v těchto zařízeních.

Výjimka podle písm. h) se vztahuje na „děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc", 
neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě 
nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. 
Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na zaměstnance, 
pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení 
nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, a to za účelem zabránění jejich 
šíření v těchto zařízeních.

Výjimka podle písm. i) se vztahuje na „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" vzhledem k tomu, 
že tyto osoby zpravidla nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný 
prostředek budou nosit v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost 
ukládat.

Výjimka podle písm. j) se vztahuje na „pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb" vzhledem 
k tomu, že se zpravidla jedná o pacienty ležící na lůžku, a navíc ochranný prostředek by mohl 
komplikovat jejich léčbu, resp. poskytování zdravotních služeb.

Výjimka podle písm. k) se vztahuje na „zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je
li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb" vzhledem k tomu, že některé, byť zřídkavé 
případy poskytování zdravotních služeb nelze realizovat bez ochranného prostředku, jako je 
např. logopedická terapie.

Výjimka podle písm. I) se vztahuje na „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" vzhledem ktomu, že by ochranný prostředek představoval 
nepřiměřenou zátěž pro uživatele sociálních služeb a mohl by je i ohrozit na zdraví.

Výjimka podle písm. m) se vztahuje na „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" vzhledem k tomu, že mohou nastat některé předem 
nepředvídané situace, které by mohli závažně zkomplikovat poskytování zdravotních nebo 
sociálních služeb.

Výjimka podle písm. n) se vztahuje na „osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době 
výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez 
přítomnosti jiné osoby" vzhledem ktomu, že při dodržování těchto podmínek při stabilní práci 
na pracovním místě nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění.

Výjimka podle písm. o) se vztahuje na „osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou 
v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení" vzhledem ktomu, že při dodržování této 
podmínky nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění a ochranný prostředek může stěžovat 
činnost řidiče vozidla veřejné dopravy.

Výjimka podle písm. p) se vztahuje na „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" vzhledem ktomu, aby používání ochranných prostředků nenarušilo řádný průběh 
soudního procesu, protože možnost sledovat výraz tváře osob zúčastněných na soudním 
řízení přispívá k poznatkům důležitým pro soudní řízení.

Výjimka podle písm. q) se vztahuje na „osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, 
tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě 
a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu" vzhledem ktomu, že přítomnost ochranného 
prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon.

Výjimka podle písm. r) se vztahuje na „moderátory, redaktory a další osoby vystupující 
v rozhlasových, televizních a dalších pořadech" vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného 
prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon.

Výjimka podle písm. s) se vztahuje na „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 čtvrté1' vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného prostředku na obličeji takové osoby 
by ji mohla ohrozit na zdraví.

Výjimka podle písm. t) se vztahuje na „zákazníky provozoven stravovacích služeb v době 
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu" 
vzhledem k tomu, že jinak nelze konzumovat potraviny a pokrmy a zákazník se nachází 
v stabilní pozici, kdy představuje pro své okolí menší riziko.

Výjimka podle písm. u) se vztahuje na „osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu 
nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů" vzhledem k tomu, že jinak 
nelze konzumovat potraviny a pokrmy, a i v případě cestování je třeba umožnit konzumaci 
potravin a pokrmů po dobu nezbytně nutnou, neboť by jinak mohly být některé osoby ohroženy 
na zdraví.

Výjimka podle písm. v) se vztahuje na „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" vzhledem ktomu, že se jedná 
o výjimečnou a vzácnou příležitost s omezeným počtem osob, kdy by přítomnost ochranného 
prostředku na obličeji narušila slavnostní ráz události.

Výjimka podle písm. w) se vztahuje na „osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich 
portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy 
domácnosti a dalšími blízkými osobami" vzhledem ktomu, že by přítomnost ochranného 
prostředku na obličeji zamezila naplnění cíle pořízení fotografie.

Výjimka podle písm. x) se vztahuje na „sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, 
zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech, a ve vnitřních i venkovních prostorech, 
jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží 
organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu 
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby 
trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, a ve vnitřních prostorech, jedná-li se 
o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných 
sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud 
sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci 
kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS- 
CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 
hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní 
činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 
dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností" 
vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného prostředku na obličeji zásadně komplikuje tuto 
činnost s tím, že ve vnitřních prostorech, kde hrozí přenos nákazy významně více, se tato 
výjimka stanoví pouze pro profesionální sportovce, kteří prochází pravidelným testováním na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, a amatérské sportovce za podmínky, že také prochází 
testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Výjimka podle písm. y) se vztahuje na „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" vzhledem k tomu, že by přítomnost ochranného 
prostředku na obličeji zásadně komplikovala tuto činnost a mohla by znamenat i ohrožení 
na zdraví osob na koupališti.



Všem zaměstnavatelům se stanoví povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky 
dýchacích cest, a takovými, které podle tohoto mimořádného opatření musí používat 
k ochraně dýchycích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí, 
pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází 
do fyzického kontaktu s jinými osobami, jako je např. výkon práce na dálku mimo pracoviště 
zaměstavatele.
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Vládní usnesení a odůvodnění související s 
bojem proti epidemii 
Vládní usnesení související s bojem pro epidemii koronaviru z roku 2020 najdete na 
samostatné stránce. 

Přehled za rok 2021 
• leden 
• únor 
• březen 
• poslední jednání 

Jednání vlády 4. ledna 2021 
• Usnesení č. 1: čj. 1576/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o 

některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti 
s nouzovým stavem při epidemii 

• Usnesení č. 10: čj. 5/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené 
provozovny“ 

• Usnesení č. 11: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území 
České republiky (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 7. ledna 2021 
• Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení 

prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů) 
• Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 
• Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 

služeb 
• Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním 

testování osob (celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s 

mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky 
neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu 

Jednání vlády 11. ledna 2021 
• Usnesení č. 30: čj. 23/21 Použití nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. lednu 

2021 v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí z nečerpaných výdajů v roce 
2020 v programu Antivirus 

• Usnesení č. 31: čj. 24/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s 
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

• Usnesení č. 32: čj. 25/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská 
střediska“ 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/
http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru---rok-2020-186999/
http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru---rok-2020-186999/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/#leden%202021
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/#%C3%BAnor%202021
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/#b%C5%99ezen
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-koronaviru-180608/#posledni
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-04
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWZARWX8
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBWEKMZFL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWZASNSF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWZASQM8
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-1.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-07
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABX2HRLUD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABX2JA3YR
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABX8NBB2Y


• Usnesení č. 33: čj. 26/21 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví 

Jednání vlády 13. ledna 2021 
• Usnesení č. 34: čj. 37/21 Metodický pokyn pro očkovací kampaň - Plán provedení 

(znění Mimořádných opatření MZD – plán očkování osob určených k očkování, povinnosti 
poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování) 

Jednání vlády 18. ledna 2021 
• Usnesení č. 44: čj. 55/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 

viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 45: čj. 56/21 Navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu 

nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19 
• Usnesení č. 46: čj. 57/21 PROGRAM ZÁRUKA COVID SPORT 
• Usnesení č. 47: čj. 52/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. 

• Usnesení č. 48: čj. 58/21 Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. 6. 2021 
• Usnesení č. 49: čj. 59/21 Podpora cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II) 
• Usnesení č. 50: čj. 60/21 Rámcové podmínky podpory COVID-Ubytování II  
• Usnesení č. 51: čj. 61/21 Program COVID Záruka CK 
• Usnesení č. 52: čj. 62/21 Použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně 

obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při 
vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze 

• Usnesení č. 53: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 54: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného 

prohlášení) 

Jednání vlády 22. ledna 2021 
• Usnesení č. 55: Prodloužení nouzového stavu 
• Usnesení č. 56: Prodloužení krizových opatření 
• Usnesení č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

Jednání vlády 25. ledna 2021 
• Usnesení č. 74: čj. 69/21 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou, ve znění pozdějších předpisů 

Jednání vlády 28. ledna 2021 
• Usnesení č. 78: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 79: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 
• Usnesení č. 80: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a 

zařízeních sociálních služeb 
• Usnesení č. 81: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním 

testování (celé znění nařízení MZd) 
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https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021-do-dovolani/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-narodniho-dispecinku-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-narodniho-dispecinku-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021/
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-18
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAXQDW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAXS6E
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAXUFD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAXWBA
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXDDAG6R
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAXY30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAY2S4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAY4BG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAY68P
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXFAY829
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXDNCGZ9
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchody-a-sluzby-0053.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pracovnelekarske-prohlidky-0054.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0054.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0054.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-22
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0055.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0056.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-25
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABXNE5813
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXGDQZ6Y
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-28
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0078.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav--zarizenich-0080.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/antigenni-testy-0081.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cele-zneni-antigenni-testy-0081.pdf


Jednání vlády 1. února 2021 
• Usnesení č. 99: čj. 99/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 

souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 
• Usnesení č. 100: čj. 100/21 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií 

koronaviru prostřednictvím druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ“ 

• Usnesení č. 101: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o vstupu na území České 
republiky (celé znění nařízení MZD + seznam rizikových zemí) 

Jednání vlády 8. února 2021 
• Usnesení č. 109: čj. 127/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 

viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 110: čj. 117/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 111: čj. 128/21 Pořízení pohotovostních zásob pro ministerstvo vnitra 
• Usnesení č. 112: čj. 129/21 Poskytnutí daru Peruánské republice v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky 
• Usnesení č. 113: čj. 130/21 Poskytnutí daru Moldavské republice v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky 
• Usnesení č. 114: čj. 131/21 Výroba jednorázových pěnových podložek v rámci Vězeňské 

služby České republiky pro přepravu vakcín 
• Usnesení č. 115: čj. 132/21 Vydání rozhodnutí o prominutí správního poplatku v souvislosti 

s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
• Usnesení č. 116: čj. 133/21 Rámec Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – 

Veletrhy/kongresy 
• Usnesení č. 117: čj. 134/21 Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí 

na jednodušší podporu podnikatelů postižených pandemii  COVID-19 v roce 2021 
• Usnesení č. 118: čj. 80/21 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při 

nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu 
• Usnesení č. 119: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Plošné a pravidelné testování na COVID-19 ve školách 

Jednání vlády 11. února 2021 
• Usnesení č. 121: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 

okresů Cheb, Sokolov a Trutnov 
• Usnesení č. 122: Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v 

souvislosti s onemocněním COVID-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov 
• Usnesení č. 123: Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního 

rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Jednání vlády 12. února 2021 
• Usnesení č. 124: čj. 151/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům 
otevřených škol  a souvisejících školských zařízení v nejhůře postižených okresech Cheb, 
Sokolov  a Trutnov 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-01
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXWA2NS8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXWA2QAI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXWA2SAM
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-2.-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-08
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C2Z4H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C334O
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBXXEAPQW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C35Q9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C37AW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C39AJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3BY8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3D09
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3FQ8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3HOJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3KE4
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBXLGK4CT
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210208-0119.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-11
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210211-0121_1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY6AYFKD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY6AYHT6
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-12
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8H7KXR


Jednání vlády 14. února 2021 
• Usnesení č. 125: Vyhlášení nouzového stavu do 28. února 
• Usnesení č. 126: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 127: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 
• Usnesení č. 128: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 

orgánů 
• Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 
• Usnesení č. 130: Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let 

zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních 
služeb 

• Usnesení č. 131: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 

• Usnesení č. 132: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 
• Usnesení č. 133: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a 

detenčních ústavech 
• Usnesení č. 134: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 

okresů Cheb, Sokolov a Trutnov 
• Usnesení č. 135: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury 
• Usnesení č. 136: Krizové opatření o provozu krematorií 
• Usnesení č. 137: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného 

prohlášení) 
• Usnesení č. 138: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování 

v sociálních službách (celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 139: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR 

(celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19) 
• Usnesení č. 140: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma 
• Usnesení č. 141: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince 

pobývající v ČR 
• Usnesení č. 142: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci 

osob nakažených koronavirem 
• Usnesení č. 143: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek 
• Usnesení č. 144: Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů 

pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu 
uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a 
stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách 

Jednání vlády 15. února 2021 
• Usnesení č 162: čj. 155/21 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii 

onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 
• Usnesení č. 163: čj. 86/21 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
• Usnesení č. 164: čj. 87/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-14
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-0125.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0126.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0127.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organy-verejne-moci-0128.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-0129.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urcene-skoly-0130.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-navstev-0131.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky-0132.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/veznice-0133.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-okresu-0134.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/kriticka-infrastruktura-0135.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria-0136.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/lekarske-prohlidky-0137.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0137.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0137.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RPVBS
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradnych-opatreni-antigenni-testovani-ze-dne-20-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RPZM2
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-0140.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-zamestnavatele-0141.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQ9TW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQBMG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQDHS
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-15
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNP76
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBY8J6M43
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNRMR
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTNKDSH4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNTXW
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTNL58TR


• Usnesení č. 167: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních 
služeb 

• Usnesení č. 168: čj. 153/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 169: čj. 160/21 Změna usnesení vlády č. 48 ze dne 18. ledna 2021 k 
Prodloužení podpory COVID-Lázně do 31. prosince 2021 

• Usnesení č. 170: čj. 163/21 Zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné 
testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období 

• Usnesení č. 171: čj. 162/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2021 

• Usnesení č. 172: čj. 161/21 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 

Jednání vlády 19. února 2021 
• Usnesení č. 175: čj. 182/21 Pořízení externích medicinálních redukčních ventilů na 

kyslíkové tlakové lahve s příslušenstvím do pohotovostních zásob 

Jednání vlády 22. února 2021 
• Usnesení č. 185: čj. 192/21 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu 
• Usnesení č. 186: čj. 193/21 Změny Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus 
• Usnesení č. 187: čj. 194/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům 
zajišťujícím činnost škol, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a 
následně dle harmonogramu 

• Usnesení č. 188: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění nařízení MZd 
o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pravidlech pro 
nařizování izolace a karantény a změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování 
proti covid-19) 

• Usnesení č. 189: Změna Statutu Rady vlády pro zdravotní rizika 

Jednání vlády 24. února 2021 
• Usnesení č. 190: čj. 203/21 Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s 

prodloužením nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na 
území České republiky a k žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení 
nouzového stavu 

• Usnesení č. 191: čj. 204/21 Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou 
osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně 
činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven 

• Usnesení č. 193: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do zemí 
s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi 
koronaviru SARS-CoV-2 (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 25. února 2021 
• Usnesení č. 194: čj. 209/21 Informace k žádosti ČR o zahraniční zdravotnickou pomoc 
• Usnesení č. 195: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech nařizování 

izolace a karantény (celé znění nařízení MZd) 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/socialni-sluzby-0167.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP3BU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBY6LEJH2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP5NK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP7XP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP9TP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJPBNE
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKBHELP
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-22
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8E19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8GX8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8L9U
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8NXS
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-2-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vystaven%C3%AD-certifik%C3%A1tu-o-dokon%C4%8Den%C3%AD-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-v-ISIN.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vystaven%C3%AD-certifik%C3%A1tu-o-dokon%C4%8Den%C3%AD-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-v-ISIN.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8WM4
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-24
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-0190.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAY49Y
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAY8F7
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-26-2-do-11-4-2021.pdf
http://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-25
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLAXHWX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLAXK7X
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


Jednání vlády 26. února 2021 
• Usnesení č. 196: čj. 216/21 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021 

(důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace) 
• Usnesení č. 197: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností 

od 27. do 28. února 
• Usnesení č. 198: Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. 

února 
• Usnesení č. 199: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 

orgánů 
(odůvodnění usnesení č. 199) 

• Usnesení č. 200: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností 
od 27. února do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 200) 

• Usnesení č. 201: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 
(odůvodnění usnesení č. 201) 

• Usnesení č. 202: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 
(odůvodnění usnesení č. 202) 

• Usnesení č. 203: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a 
detenčních ústavech 
(odůvodnění usnesení č. 203) 

• Usnesení č. 204: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 
okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února 

• Usnesení č. 205: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury 
(odůvodnění usnesení č. 205) 

• Usnesení č. 206: Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách 
(odůvodnění usnesení č. 206 a čestné prohlášení) 

• Usnesení č. 207: Krizové opatření o provozu krematorií 
(odůvodnění usnesení č. 207) 

• Usnesení č. 208: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek 
(odůvodnění usnesení č. 208) 

• Usnesení č. 209: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma 
(odůvodnění usnesení č. 209) 

• Usnesení č. 210: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince 
pobývající v ČR 
(odůvodnění usnesení č. 210) 

• Usnesení č. 211: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních 
služeb 
(odůvodnění usnesení č. 211) 

• Usnesení č. 212: Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti 
vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 212) 

• Usnesení č. 213: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR 
(celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 214: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest 
(celé znění nařízení MZd) 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/duvody-pro-prodlouzeni-nouzoveho-stavu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Priloha-k-predkladaci-zprave-k-prodlozeni-nouzoveho-stavu_1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNLHS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNNIM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNQ4P
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organy-verejne-moci.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-200-oduvodneni.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNUVW
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav--zarizenich.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNW3G
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNYQH
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-veznice.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP2VO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP4U4
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/kriticka-infrastruktura.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUXYWP
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidelne-lekarske-prohlidky.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUY27F
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP8E8
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPAYV
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytovani-soc--davek.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-ODUVODNENI.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV_oduv_zmena-zamestnavatele.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPG2R
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytovatele-soc--sluzeb.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-pro-deti.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPLJT
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPQML
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


• Usnesení č. 215: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci 
osob nakažených koronavirem 
(odůvodnění usnesení č. 215) 

• Usnesení č. 216: Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. 
března 
(odůvodnění usnesení č. 216)  

o vzor čestného prohlášení v pdf a word 
o vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word 
o vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word 

• Usnesení č. 217: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností 
od 1. do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 217) 

Jednání vlády 28. února 2021 
• Usnesení č. 218: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. 

do 21. března 

Jednání vlády 1. března 2021 
• Usnesení č. 234: čj. 125/21 Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě 
• Usnesení č. 235: čj. 219/21 Informace k záměru dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění 

COVID-19 
• Usnesení č. 236: čj. 218/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 

Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění 
úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení 
vlády č. 155/2020 Sb 

• Usnesení č. 237: čj. 220/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané 
hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-
2) 

• Usnesení č. 238: čj. 189/21 Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely 
vzdělávání, vědy a výzkumu jako náhrady omezení služeb knihoven z důvodu pandemie 
koronaviru COVID 19 

• Usnesení č. 239: čj. 221/21 Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek 
státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 

• Usnesení č. 240: čj. 222/21 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu 

• Usnesení č. 241: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a 
služeb  (odůvodnění usnesení č. 241) 

• Usnesení č. 242: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění nařízení MZd 
o antigenním testování obyvatel, samotestování zaměstnanců, povinném testování ve 
firmách a povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování) 

Jednání vlády 2. března 2021 
• Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a 

služeb (odůvodnění usnesení č. 243) 
• Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění 

usnesení č. 244) 
• Usnesení č. 245: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování 

karantény a izolace (Celé znění nařízení MZd) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPU1Y
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zajisteni-luzek.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-216-oduvodneni.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-217-oduvodneni.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-28
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYNPLUWN
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-01
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDM66G
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBY2GUJKS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDM826
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMA46
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBYPG8WEY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMC5H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDME8O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMGUN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMJB1
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0241.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--241.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMNEU
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-02
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--243.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu---oduvodneni.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu---oduvodneni.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRJ8DD0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRJ8F7R


• Usnesení č. 246: Změna usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1250, k zajištění 
komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy České republiky 

Jednání vlády 3. března 2021 
• Usnesení č. 247: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 

akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (odůvodnění usnesení č. 247) 

Jednání vlády 5. března 2021 
• Usnesení č. 248: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 

akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (odůvodnění usnesení č. 
248) 

• Usnesení č. 249: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 
1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 

nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů, 
2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 

nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a 
uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb 
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, 

3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 
nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb 
poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních 
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo 
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací 
služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních 
služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům 
sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby 

4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim 
byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 
testu poskytnutého zaměstnavatelem, 

5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli 
zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center, 

6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních 
testů do Informačního systému infekčních nemocí, 

7. změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, 
o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním 
nebo národním podnikem, 

8. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem 
provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, 
jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce 
s virucidním účinkem 

• Usnesení č. 250: Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování 
zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 

Jednání vlády 8. března 2021 
• Usnesení č. 271: čj. 248/21 Posílení výdajů kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních 

věcí v roce 2021 – Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus 
• Usnesení č. 272: čj. 249/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně v 

souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRJ8HFI
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-03
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRQVQY8
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--247.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-05
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8LYC
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--248.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--248.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8N6X
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-verejni-zamestnavatele-nad-50-osob.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-pacienti-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN96YG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN98OH
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-08
http://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJ7I0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJ9YQ


• Usnesení č. 273: čj. 250/21 Úhrada převozů pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy z 
prostředků státního rozpočtu 

• Usnesení č. 274: čj. 251/21 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií 
COVID-19 pro rok 2021 

• Usnesení č. 275: čj. 252/21 Návrh rozdělení finančních prostředků formou mimořádných 
dotačních řízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro oblast sociálních 
služeb  a sociální práce  

• Usnesení č. 276: čj. 253/21 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
k možnostem zajištění screeningového testování na COVID-19 ve školách při jejich 
postupném otevírání 

• Usnesení č. 277: čj. 254/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým 
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 "COVID 2021 

• Usnesení č. 278: čj. 255/21 Program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nepokryté 
náklady 

• Usnesení č. 279: Odvolání hlavního hygienika 
• Usnesení č. 280: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 
1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních 

opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 
2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového 

koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru 

Jednání vlády 15. března 2021 
• Usnesení č. 290: čj. 267/21 Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené 

zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 
• Usnesení č. 291: čj. 276/21 Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro 

očkovací kampaň 
• Usnesení č. 292: Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o 

děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let (odůvodnění usnesení č. 292) 
• Usnesení č. 293: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování 

zaměstnanců (celé znění mimořádného opatření) 
• Usnesení č. 294: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do 

ČR (celé znění ochranného opatření) 

Jednání vlády 18. března 2021 
• Usnesení č. 296: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 
• Usnesení č. 297: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 

zařízeních sociální péče 
• Usnesení č. 298: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 299: Krizové opatření o omezení volného pohybu 
• Usnesení č. 300: Prodloužení krizových opatření do 28. března: 
1. krizové opatření o omezení škol a školských zařízení 
2. krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve 

věku 2 až 10 let 
• Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJBMO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJD7O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJFAQ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJH1L
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJKYV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJMWG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJPW9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYYHJR27
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-narizeni-izolace-a-karanteny-v-souvislosti-s-mutacemi-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-pravidla-pro-vysetreni-vzorku-mutaci-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-15
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZSWQ
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBYZE5TOH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZUMO
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0292.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-c--292_1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZYFD
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-povinn%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-u-zam%C4%9Bstnavatel%C5%AF-ze-dne-1.-3.-2021-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-17.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7C24VV
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-18
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky-v-socialnich-sluzbach-0296.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-sluzbach-0297.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0298.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-0299.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-usneseni-0300.pdf


• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na 
stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách 
určených pro děti zaměstnanců IZS 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na 
stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných 
zaměstnavatelů 

• Pořízení testovacích sad antigenních testů do pohotovostních zásob státních hmotných 
rezerv a jejich poskytnutí a distribuci v souvislosti s onemocněním COVID-19 školám a 
školským zařízením 

• Distribuce testů pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 
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