
DALŠÍ NOVÁ OPATŘENÍ V BOJI PROTI 
COVID-19  
Vážení klienti, 

na včerejším jednání vlády byla schválena další preventivní opatření, která v těchto dnech vstupují 

v platnost, a to následovně: 

NOŠENÍ ROUŠEK 

S účinností již od dnešní půlnoci, tedy od 13. 10. 2020 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu 
bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to: 

 ve všech vnitřních prostorách staveb (mimo bydliště nebo místo ubytování);  
 v prostředcích veřejné dopravy; a  
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

S účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 bude omezen provoz: 

 vysokých škol, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček;  
o zakazuje se osobní přítomnost na výuce; zkoušky se mohou konat prezenčně 

pouze do 10 osob;  
o zákaz se vztahuje i na poskytování ubytování studentům v ubytovacích 

zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní 
povinnost/ účastnící se klinické a praktické výuky + nově s výjimkou studentů, kteří 
se „nemohou vrátit domů“ (bližší informace o této výjimce by měly být ještě 
upřesněny);  

o zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů u 
stanovených studijních programů (všeobecné lékařství, zubní lékařství apod.)  

 středních a vyšších odborných škol a konzervatoří;  
 základních škol, základních uměleckých škol a jazykových škol;  
 středisek volného času, školních klubů a školních družin;  
 školských výchovných a ubytovacích zařízení;  
 škol a školských zařízení, a to tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní 

činnost; 

a dále se zakazuje osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a 
základních uměleckých škol ve dnech 26. a 27. 10. 2020. 

Provoz mateřských škol zůstává i nadále bez omezení. 

Rovněž bude zavedena povinnost zajištění spádových škol pro děti členů IZS, bezpečnostních 
sborů, obecní policie, zaměstnanců v soc. službách a sociálních pracovníků na krajských a obecních 
úřadech ve věku od 3 do 10 let. 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE A DALŠÍ AKTIVITY 

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se zakazuje:  

 pořádat hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech 
staveb nebo vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti;  



o tyto osoby jsou povinny dodržovat odstup alespoň 2 metry od osob, které nejsou 
účastníky dané hromadné akce;  

o vztahuje se i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční, 
spolkové nebo sportovní akce aj.;  

o zákaz se nevztahuje na:  
 schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné 

moci, soudů atd., s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob, které mají 
určené místo k sezení a rozestup alespoň 2 metry;  

 účast na svatbě, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, 
pohřbu, resp. smuteční hostině; konaných nejpozději následujícího dne, 
tak, že účast na akci není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto 
bodu je zakázaná přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích 
služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.;  

 pobyt na veřejně přístupných místech ve skupinách zahrnující více než 6 osob, a to:  
o při zachování odstupu nejméně 2 metry, pokud je to možné;  
o s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské činnosti nebo jiné 

obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení o vstupu do registrovaného 
partnerství, nebo pohřbu;  

 pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. 

Zákaz bude platit i nadále pro: 

 koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, včetně 
cirkusů a varieté;  

 společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště;  
 poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy;  
 provoz heren a kasin;  
 provoz sportovišť ve vnitřních prostorech (např. fitness, tělocvičny, hřiště, kurty, 

tréninková zařízení), koupališť, bazénů, wellness, saun, solárií;  
 návštěvy zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, 

hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií;  
 provoz zařízení a poskytování služeb v oblasti zájmové, výchovné, rekreační nebo 

vzdělávací činnosti osobám ve věku 6 až 18 let. 

RESTAURACE, KLUBY, NÁKUPNÍ CENTRA 

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se omezuje provoz:  

a. provozoven stravovacích služeb: 

 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb - restaurace, 
hospody, bary;  

o s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (zaměstnanecké stravování) 
a provozoven v ubytovacích zařízení, které poskytují stravování pouze 
ubytovaným osobám v čase mezi 6:00 až 20:00 hod.;  

o zákaz se rovněž nevztahuje na prodej mimo provozovnu (výdejová okénka) s 
provozní dobou do 20:00 hod.;  

 osoby konzumující potraviny v okolí provozovny musí dodržet rozestupy 
alespoň 2 metry (nejde-li o členy domácnosti);  

o zákaz produkce živé hudby a tance;  
o zákaz možnosti poskytovat bezdrátové připojení se na Internet pro veřejnost;  
o další pravidla provozu: odstup mezi usazenými zákazníky alespoň 1,5 metru/ u 

jednoho stolu max. 4 osoby (u většího stolu rozestup mezi skupinami alespoň 2 
metry)/ zákaz vpuštění více zákazníků, než je míst k sezení;  

b. hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték: 



 zákaz přítomnosti veřejnosti; 

c. nákupních center s prodejní plochou přesahující 500m2: 

 omezení míst určených k odpočinku;  
 zákaz poskytování bezdrátového připojení;  
 povinnost zajistit osobu dohlížející na dodržování pravidel zákazníky;  
 povinnost zajištění informačních letáků, tabulí, obrazovek aj. za účelem sdělení 

pokynů pro zákazníky;  
 povinnost zamezit shlukování osob (podzemní garáže, eskalátory apod.)  
 vstup a pobyt v nákupních centrech, prodejnách a provozovnách služeb je omezen na 

skupiny po 2 osobách, kdy rozestup mezi skupinami musí být alespoň 2 metry; 
nevztahuje se na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti. 

Neváhejte se nás obrátit s dotazy na detaily a případné výjimky z opatření. 

V případě přijetí dalších opatření, či jakýchkoli jiných změn, Vás budeme opět informovat. 

S pozdravem 

Urban & Hejduk, advokátní kancelář 

Palác Valdek, Jugoslávská 620/29 
120 00 Praha 2 – Vinohrady 
E: info@urbanhejduk.cz 
W: www.urbanhejduk.cz 

NAPIŠTE NÁM  

 

NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU 
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