
SPOLU zpět do normálního života – Aktualizováno
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7denní incidence / 100 tisíc 

obyvatel XXX XXX 150> 100> 100> 100> 100> 100>

Počet hospitalizovaných XXX XXX 6000> 5000> 4000> 3500> 3500> 3500>

Orientační ukazatel #1 XXX R0

Orientační ukazatel #2 Rozšíření variant B.1.351, P.1 a dalších unikajících imunitní kontrole

Orientační datum 22. březen 29. březen 12. duben nejdřive 19. dubna nejdříve 10. květen nejdříve 31. květen nejdříve 21. červen nejdříve 12. červenec nejdříve 2. srpen

Stav pandemické pohotovosti Ne (trvá nouzový stav) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Omezení volného pohybu osob Kraje, rekreace okresy Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Školství Distanční výuka Distanční výuka

Dětské skupiny, MŠ, 1. stupeň 
ZŠ, SZŠ, závěrečné ročníky na 
SŠ, skupinová praktická výuka 

na SŠ, ZUŠ 1:1

nejdříve 26. dubna: 
2. stupeň ZŠ a SŠ - rotační 

výuka, studenti VŠ dle podmínek

Prezenční výuka ZŠ, SŠ i VŠ 
(dle aktuální situace zachování 
rotační výuky na 2. stupni ZŠ a 
SŠ, VŠ dle podmínek), střediska 

volného času

Prezenční výuka ZŠ, SŠ i VŠ 
(dle aktuální situace zachování 
rotační výuky na 2. stupni ZŠ a 
SŠ, VŠ dle podmínek), střediska 

volného času

Prezenční výuka ZŠ, SŠ i VŠ 
(dle aktuální situace zachování 
rotační výuky na 2. stupni ZŠ a 
SŠ, VŠ dle podmínek), střediska 

volného času

Restaurace a hospody Výdejní okno Výdejní okno Výdejní okno Výdejní okno

Zahrádky do 22h poslední 
objednávka, otevřeno do 23h, 
stoly ve vzdálenosti min. 2m a 

max. 6 osob u jednoho stolu

Zahrádky a 50 procent kapacity 
uvnitř, poslední objednávka 22h, 

otevřeno do 23h
Do 24h a 75 procent kapacity Bez omezení otevírací doby a 

100 procent kapacity Režimová opatření

Maloobchod a služby Stávající režim Stávající režim Stávající režim

Vybrané maloobchody a služby* 
a farmářské a jiné venkovní trhy 

s omezením podle plochy a 
podmínek prodeje

Autobazary, autosalóny a další s 
nízkou mírou rizika

Venkovní sport a vnitřní sport 
dle počtu osob, využití testování Režimová opatření 10 m2 Režimová opatření Režimová opatření

Hromadné akce ve vnitřních 
prostorech 2 2 2 2 6 12 50 100** 250**

Hromadné akce ve vnějších 
prostorech 2 2 2 6 10 30 100 500** 1000**

Rekreační sporty (provoz 
fitness center)

Venkovní sport dle počtu osob, 
využití testování

Venkovní sport dle počtu osob, 
využití testování

Venkovní sport dle počtu osob, 
využití testování

Venkovní sport dle počtu osob, 
využití testování

 Fitness centra a posilovny max. 
kapacita dle počtu skříněk, 

využití testování

Využití testování, vnitřní sport 
15m2

Venkovní sport bez omezení 
počtu osob, vnitřní sport 10m2 Režimová opatření Bez omezení

Kultura** Bez diváků Bez diváků Bez diváků Bez diváků/pilotní projekty** 

25 % kapacity (volná každá 
druhá řada a každá druhá 
sedačka s výjimkou osob 

sdílejících stejnou domácnost, 
kteří mohou být vedle sebe). V 

kinech a divadlech zpočátku bez 
občerstvení.

Využití testování nebo 50 % 75 % Režimová opatření Bez omezení

Ochrana nosu a úst (roušky, 
respirátory apod.)

Respirátory ve frekventovaných 
místech podle současné úpravy, 
na ostatních místech chirurgická 

rouška 

Respirátory ve frekventovaných 
místech podle současné úpravy, 
na ostatních místech chirurgická 

rouška 

Respirátory ve frekventovaných 
místech podle současné úpravy, 
na ostatních místech chirurgická 

rouška 

Respirátory ve frekventovaných 
místech podle současné úpravy, 
na ostatních místech chirurgická 

rouška 

Respirátory ve frekventovaných 
místech podle současné úpravy, 
na ostatních místech chirurgická 

rouška 

Chirurgické roušky ve 
frekventovaných místech 

(respirátory doporučeny), na 
ostatních místech chirurgická 

roušky

Chirurgické roušky ve 
frekventovaných místech 

(respirátory doporučeny), na 
ostatních místech chirurgická 

roušky

Chirurgické roušky na 
frekventovaných místech Ochrana nosu a úst dobrovolná

Ochrana nosu a úst (roušky, 
respirátory apod.) pro 

očkované
Bez rozdílu Bez rozdílu Bez rozdílu Bez rozdílu Bez rozdílu Bez rozdílu Nepovinná Nepovinná Nepovinná

Návštěvy ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních 

sociálních služeb

Zákaz návštěv všude, kromě 
vymezených výjimek - 

nepostradatelná návštěva

Zákaz návštěv všude, kromě 
vymezených výjimek - 

nepostradatelná návštěva

Zákaz návštěv všude, kromě 
vymezených výjimek - 

nepostradatelná návštěva

Zákaz návštěv všude, kromě 
vymezených výjimek - 

nepostradatelná návštěva

Jedna určená osoba nebo 
nepostradatelná návštěva

Návštěvy povoleny za 
dodržování režimových opatření

Návštěvy povoleny za 
dodržování režimových opatření

Návštěvy povoleny za 
dodržování režimových opatření Bez omezení

Poskytování ubytovacích 
služeb

Služební cesty, osoby s pracovní 
povinností, osoby v izolaci a 

karanténě, stravování 
ubytovaným

Služební cesty, osoby s pracovní 
povinností, osoby v izolaci a 

karanténě, stravování 
ubytovaným

Služební cesty, osoby s pracovní 
povinností, osoby v izolaci a 

karanténě, stravování 
ubytovaným

Služební cesty, osoby s pracovní 
povinností, osoby v izolaci a 

karanténě, stravování 
ubytovaným

Služební cesty, osoby s pracovní 
povinností, osoby v izolaci a 

karanténě, stravování 
ubytovaným

do 60 % kapacity Režimová opatření Režimová opatření Bez omezení

Sportovní soutěže 1 skupina společně se 
připravujících sportovců

1 skupina společně se 
připravujících sportovců

1 skupina společně se 
připravujících sportovců

1 skupina společně se 
připravujících sportovců Režimová opatření Režimová opatření Režimová opatření Režimová opatření Bez omezení

Bazény, wellness centra, lázně Poskytování zdravotních služeb, 
profesionální sportovci

Poskytování zdravotních služeb, 
profesionální sportovci

Poskytování zdravotních služeb, 
profesionální sportovci

Poskytování zdravotních služeb, 
profesionální sportovci

Poskytování zdravotních služeb, 
profesionální sportovci

Využití testování, 1 osoba na 
15m2 Využití testování Režimová opatření Bez omezení

Muzea, galerie** Uzavřeno Uzavřeno Uzavřeno Uzavřeno Využití testování, 1 osoba na 15 
m2** 50 % 75 % Režimová opatření Bez omezení

Hrady a zámky, památky Uzavřeno Uzavřeno Uzavřeno Uzavřeno Využití testování, 1 osoba na 15 
m2 50 % a režimová opatření 75 % Režimová opatření Bez omezení

Zoo a botanické zahrady Uzavřeno Uzavřeno Uzavřeno

Venkovní prostory, 50 osob na 
hektar s nutnostní zakoupit 
vstupenku přes internet s 

časovým omezením a rozptylem 
během dne 

Venkovní prostory, 150 osob na 
hektar s nutnostní zakoupit 
vstupenku přes internet s 

časovým omezením a rozptylem 
během dne 

Vnitřní prostory, režimová 
opatření, rozptyl návštěvníků 

během dne
Režimová opatření Režimová opatření Bez omezení

Knihovny Výdejní okno Výdejní okno Výdejní okno Výdejní okno 1 osoba na 15 m2 50 % 75 % Režimová opatření Bez omezení

Nákupní centra Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby Viz maloobchod a služby

Vězenství Bez návštěv Bez návštěv Bez návštěv Bez návštěv Návštěvy povoleny s využitím 
testů

Návštěvy povoleny s využitím 
testů Režimová opatření Režimová opatření Bez omezení

Kontrola dodržování opatření Podle krizového zákona Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Podle pandemického zákona, 
komplementárně ZOVZ

Svatby, pohřby 15 15 15 15 20 30 50 100 250

Bohoslužby 10 % kapacity k sezení 10 % kapacity k sezení 10 % kapacity k sezení 10 % kapacity k sezení 20 % kapacity k sezení 50 % kapacity k sezení 60 % kapacity k sezení 100 % kapacity k sezení Neomezeno

*Nejméně však v rozsahu: 
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 malých domácích zvířat,
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodeje jízdenek,
r) květinářství,
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
t) prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
u) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
w) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
x) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
y) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
z) myček automobilů,
aa)prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
ac) provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních
kamenů a jejich instalace),
ad)provozoven (včetně mobilních) sprodejem pietního zboží, např. věnce, květinové
výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje
v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,
ae) provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
af) prodejen zbraní a střeliva,
ag) papírnictví,
ah) prodejen oblečení a obuvi,
ai) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
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 aprodej 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

**Bude zpřesněno na základě výstupů jednání pracovní skupiny Kultura 2021-2022, sektorová úprava


