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Dobrý den, 
 
rád bych osobně reagoval na diskusi, která spontánně vznikla na téma postupného uvolňování vládních 
opatření v souvislosti s karanténou v ČR (jak jste byli před několika dny informováni prostřednictvím e-mailu). 

Vládou ČR uveřejněné seznamy pravidel a výjimek jsou předmětem mnoha dohadů a sporů na téma:  

 Co je vlastně povoleno a od kdy to platí?

Sluší se poděkovat Ing. Petře Choutkové (Oddělení zpětného odběru, odbor odpadů MŽP), že upozornila na 
článek zde: zdroj: //www.businessinfo.cz, protože jeho účinek je spíše matoucí, než vysvětlující. 
 

Protože se to netýká jenom autovrakařů, ale sběren odpadů obecně, dovolím si to shrnout: 

NE Uvedený článek na www.businessinfo.cz neuvádí věcně správnou odpověď! 

ANO 
Oceňuji tvrzení, že na jeho tvorbě údajně spolupracovali odborníci: 
„...Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva 
dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů 
položených prostřednictvím speciální informační linky...“ 
ale obsahuje nepřesné údaje - ten, kdo to psal, odpadům určitě nerozumí! 

NE Odpověď na otázku: „Je povolen provoz vrakoviště/ekologické likvidace vozidel? Ne.“ 
není přesná (jak je upřesněno dále v textu) a nevychází z platných materiálů MZdr ČR. 

ANO Dále v textu je podrobný rozbor materiálů, ze kterých vyplývá, jak to je ve skutečnosti...  

NE Vláda ČR nestanovila pravidla jednoznačně a již v průběhu vyhlašování dílčích 
mimořádných opatření zanesla do systému hlavně zmatek. Metoda „pokus - omyl“ 
způsobuje dohady, jejichž základ je třeba vysvětlit, aby nedošlo k pokutovatelnému stavu! 

ANO 

Má smysl otevřít kultivovanou odbornou diskusi, která pomůže lidem z provozní praxe 
najít jednoznačnou odpověď, například formou: 

• elektronické komunikace s odborem odpadů MŽP, který má odpady v gesci 

• veřejná diskuse v odborném tisku nebo prostřednictvím videokonferencí 

 

Způsobů komunikace je více, jenom neztrácejme to nejdražší: čas 

 
 

Věnujme čas a energii k vyjasnění kompromisního řešení mezi tím, 
co podle názoru státu musíme a mezi tím, co je reálně splnitelné! 

 

A nebude to jednoduché. Politici netuší, jak to máte v provozní praxi udělat. Většina z nich nikdy nebyla 
v provozní praxi a až na čestné výjimky nevědí, co mluví. Jak je patrno z vyhlašování dílčích mimořádných 
opatření, Vláda ČR je ochotná k ústupkům u těch, kteří nejvíce křičí nebo bojují na sociálních sítích, protože 
dopad jejich kampaně ve volbách je neoddiskutovatelný.  

Koncepce žádná. Plán žádný. Zkušenost žádná. Jen předvolební kampaň...  

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
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Jak to tedy je?
Jak už jsem výše v textu uvedl, pěkně popořadě (vybírám pouze to, co se týká přímo odpadářů):  

1) Vládní usnesení a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí souběžně 

Jak je podrobněji citováno v Příloze, bod 1) tohoto dokumentu, Vláda ČR vydala svoje Usnesení č. 194 ze 
dne 12.3.2020, kde mimo jiné uvádí, že  

• dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením 
nouzového stavu dotčena 

a tady je jeden z klíčů k řešení vzniklé situace. 

 Tato okolnost je významná proto, že když se později přetahovala jednotlivá ministerstva 
o to, kdo co vyhlašuje, aby to stát nemusel platit, nikdo nezrušil, že  platná mimořádná 
opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu 
dotčena a tím pádem platí souběžně! 

2) Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou vydávána zmatečně - zjevně je 
připravoval někdo, kdo o odpadech vůbec nic neví a opakovaně ohrozil bezpečnost 
obsluhy provádějící svoz odpadů 

První důkaz najdete v Příloze, bod 2) . 

Tato okolnost je významná proto, že díky tomu jste nemohli (přesněji řečeno: nesměli) koupit žádné 
osobní ochranné prostředky třídy FFP3 i přesto, že jsou to právě odpadáři, kdo stojí v první linii po 
boku složek integrovaného záchranného systému a starají se o to, aby odpady byly co nejrychleji 
odstraňovány a hlavně odváženy z území, kde by mohly významně zhoršit epidemiologické poměry.  

Ano, mnoho lidí si dosud asi neuvědomovalo, že osoby provádějící sběr odpadů a jejich následný 
odvoz oprávněným osobám, logicky patří do pomyslné první linie krizové infrastruktury a je 
diskutabilní, zda tam nepatří i ony oprávněné osoby, bez nichž by ten odpad po měsíci skladování asi už 
pohyboval sám sebou. 

Je mi záhadou, proč nikdo do seznamu „krizových pracovníků“ nenahlásil i osoby, zajišťující odvoz 
odpadů s rizikem infekčních patogenů z území karantény a tím obsluhu svozových vozidel odsoudil 
k nedostatečnému vybavení osobními ochrannými prostředky. Když v televizi vidím, jak skvěle jsou na 
hranicích vybaveny složky IZS bezdotykově měřící teplotu tehdy ještě vysmátým pendlerům a osádky 
svozových vozidel denně manuálně nakládající s odpadem mají jen po doma šité roušky, ptám se: proč 
má náš premiér kvalitnější osobní ochrannou masku než kdokoliv z první linie? Vždyť ho chrání ústavou 
garantovaná imunita, ne? Sorry, jako... 

Druhý důkaz najdete v Příloze, bod 3) . 

Tato okolnost je významná proto, že opět bezprostředně ohrožuje obsluhu, která provádí sběr odpadů 
a stará se o to, aby odpady byly co nejrychleji odstraňovány a odváženy z území, kde by mohly významně 
zhoršit epidemiologické poměry.  

Je mi opět záhadou, proč nikdo do uvedeného seznamu opatření neuvedl, aby nádoba na odpad od 
osoby v karanténě byla viditelně označena a osoba zajišťující odvoz odpadů z území karantény by 
tak byla varována, že se jedná o mimořádně zvýšené riziko šíření infekce.  

 Místo toho MŽP šíří doporučení o násobném balení odpadů do více sáčků, což přenosu 
infekčních patogenů laickou veřejností bez praktických zkušeností s dekontaminačními 
postupy a bez přístupu k tehdy již zoufale nedostatkové desinfekci zabrání asi těžko. 
Jenom, aby nedošly pytlíky! 
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3) Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - aneb sami sobě povolíme výjimku 
tam, kde jsme si ji již sami před tím umožnili 

Dodatečně je povolováno to, co nebylo zakázáno (ale pouze omezeno).  

Důkaz najdete v Příloze, bod 2) až bod 7) včetně.  

Krok 1: nejdříve povolíme výjimky ze zákazu volného pohybu: 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 

1. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
2. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

 
Text výše označený takto se týká zařízení ke sběru odpadů - jejich činnost nebyla nikdy 
zakázána, pouze z logiky věci vyplývá, že měla být prováděna v nezbytně nutném rozsahu a za 
splnění mimořádných hygienických opatření! 

 

 Odpadáři jsou nezastupitelnou složkou infrastruktury obce a službou pro občany!  

Nevěříte? Neodvážejte alespoň měsíc odpady a brzo pochopíte proč... 

Krok 2: k tomu povolíme výjimku pro poskytování služeb: 

- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, 
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. 

 Tato okolnost se dotýká odpadářů, kteří provádějí sběr odpadů - hlavně autovraků. 
Prodej uvedené služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny - výjimka 
tedy platí! 

Krok 3: a pak to všechno povolíme ještě jednou: 

- sběr a výkup surovin a kompostárny, 

 Výraz „- sběr a výkup surovin“ je ukázkou odborné erudice vládních našeptávačů, 
pojem „druhotná surovina“ používal náš historicky první zákon o odpadech 
(č.238/1991 Sb.), ale to už je necelých 29 let! 

 
Ještě je tam řada změn, kdy jedno opatření ruší nebo nahrazuje jiné, ale pro zjednodušení to úplně 
postačí. Zkrátka zmatek nad zmatek... 
 
Opravdu nevím, co vedlo autory ve zmíněném článku na www.businessinfo.cz k takové odpovědi... 
 
Já jsem v branži odpadů 27 let a sleduji v němém úžasu, jak naše vládní opatření výjimkou povolují 
něco, co nebylo na základě jejich vlastní výjimky zakázáno. Nechápu, jak je něco takového možné 
a s pokorou sobě vlastní přijímám Poučení z krizového vývoje..., protože tak je to správné, tak to má být! 

Jenom nevím, jestli neudělali soudruzi někde chybu? 
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4) Vládní plán postupného uvolňování nařízených opatření - aneb Rébus roku 2020 

Vláda ČR 14.4.2020 představila plán postupného uvolňování nařízených opatření, který najdete: zde 

Asi budeme muset podklady z úřadu vlády studovat ještě několikrát, abychom je vůbec pochopili.  

Nerozhoduje ani tak výčet typů aktivit, jako plocha provozovny.  

Neupřesnili, zda je to plocha nákupní, celková nebo jen prostor určený „pro styk se zákazníkem“ 
a to je veliká chyba!   

Představte si provozovnu do 200 m2 (např. prostor 20 x 10 metrů) a děsím se chvíle, až tohle někdo přijde 
přímo do provozu zkontrolovat: 

   

 

 

Taková informace není k ničemu! 

http://mzcr.cz/dokumenty/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni_18995_1.html
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5) Závěrem - hledejme přiměřenost! 

Má smysl otevřít kultivovanou odbornou diskusi, která pomůže lidem z provozní praxe najít jednoznačnou 
odpověď, například formou: 

• elektronické komunikace s odborem odpadů MŽP, který má odpady v gesci 

• veřejná diskuse v odborném tisku nebo prostřednictvím videokonferencí 

nebo jakoukoliv jinou dostupnou formou. 
 
Každý z Vás má co říci, každý z Vás může přispět svým názorem nebo osobní zkušeností.  
 
Jakékoliv opatření, které není přiměřené, je zbytečné! 
Věnujme čas a energii k vyjasnění kompromisního řešení mezi tím, 
co podle názoru státu musíme a mezi tím, co je reálně splnitelné! 

Provozní praktici by měli konečně dostat slovo, aby mohli usměrnit interpretaci toho, co je a není třeba.  

Hlavně bychom neměli zapomenout, co vlastně hledáme: PŘIMĚŘENOST 

 
 
Předem Vám děkuji za snahu i trpělivost.  
 
Ze srdce Chodska zdraví 
 
Ing. Jiří Kvítek 
 
 

obch. firma: 

IČ: 

adresa: 

kontakt: 

e-mail: 

více info: 

Ing. Jiří Kvítek  

43350917 (plátce DPH) 

Na Ostrůvku 90, 344 01  Domažlice  (Plzeňský kraj) 

+ 420 776 025 700 

info@jirikvitek.cz  

www.jirikvitek.cz  
 

 
 

 

  

mailto:info@jirikvitek.cz
http://www.jirikvitek.cz/
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Příloha: důkazy
Jak už jsem již v textu uvedl, vybírám pouze to, co se týká přímo odpadářů: 

1) Vláda ČR vydává svoje Usnesení č. 194 ze dne 12.3.2020  

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.  

Tím 

• 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 

• ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly 

• ukládá 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 

Současně uvádí, že  

• dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením 
nouzového stavu dotčena 

a tady je jeden z klíčů k řešení vzniklé situace. 

Jde o to, že později toto usnesení prodlužuje do 30.4.2020 s tím, že opět uvádí 

• dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením 
nouzového stavu dotčena 

 

2) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 5503/2020-12/PRO ze dne 6.3.2020 

Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření prodávat 
všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy 
FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, 
než jsou: 

• Česká republika a její organizační složky a 

• osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České 
republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše 
uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, 

a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 

3) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 5503/2020-10/PRO ze dne 6.3.2020 

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z 
pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do 
České republiky oznámily 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 jakémukoli poskytovateli v 
oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství 
pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 
března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 
2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 
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4) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze dne 
23.3.2020 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.se zakazuje volný 
pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a 

zdravotnických prostředků, hygienického zboží,  kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších 
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob  blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, 
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
2. ochrany zdraví, poskytování  zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
3. individuální duchovní péče a služby, 
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
6. veterinární péče, 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 
i) cest zpět do místa svého bydliště, 
j) pohřbů. 

Text výše označený takto se týká zařízení ke sběru odpadů - jejich činnost nebyla nikdy zakázána, 
pouze z logiky věci vyplývá, že měla být prováděna v nezbytně nutném rozsahu a za splnění 
mimořádných hygienických opatření! 
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5) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 
23.3.2020 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje 
maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: 

- potravin, 
- pohonných hmot, 
- paliv, 
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, 
- malých domácích zvířat, 
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
- novin a časopisů, 
- tabákových výrobků, 
- služeb prádelen a čistíren, 
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, 
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
- pokladní prodej jízdenek, 
- lázeňská  zařízení,  pokud  v  nich  bude  poskytována  pouze  lázeňská  služba hrazená alespoň 

zčásti z veřejného zdravotního pojištění, 
- provozování pohřební služby, 
- květinářství, 
- provádění  staveb  a  jejich  odstraňování,   projektovou  činnost  ve  výstavbě, geologické práce, 

zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie, 
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a 

dalších výrobků pro domácnosti, 
- realitní zprostředkování  a činnost účetních poradců, vedení  účetnictví, vedení daňové evidence, 
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. 
Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. 

Činnosti označené takto jsou běžnou součástí toho, co mají povoleno osoby provádějící sběr a 
zpracování autovraků, činnost označená takto souvisí se sběrem a zpracováním stavebních a 
demoličních odpadů. 
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6) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN ze dne 
6.4.2020 (Příloha 1 usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020) 

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen, popř. 
provozoven: 

- potravin, 
- pohonných hmot, 
- paliv, 
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, 
- malých domácích zvířat, 
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
- novin a časopisů, 
- tabákových výrobků, 
- služeb prádelen a čistíren, 
- opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, 
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 
- prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
- pokladní prodej jízdenek, 
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti 

z veřejného zdravotního pojištění, 
- provozování pohřební služby, 
- květinářství, 
- provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, 

zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
- prodej textilního materiálu a textilní galanterie, 
- servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, 

přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
- zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, 
- oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, 
- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků 

nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 
- myčky automobilů, 
- domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je 

respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice 
nebo desinfekci, 

- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství, 
- prodej a servis jízdních kol, 
- sběr a výkup surovin a kompostárny, 

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané 
provozovny. 

Činnosti označené takto jsou běžnou součástí toho, co mají povoleno osoby provádějící sběr odpadů. 
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7) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN ze dne 
6.4.2020 (Příloha 2 usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020) 

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a 
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a 
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění 
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 
odkládání odpadu, 

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 

3. individuální duchovní péče a služby, 

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

6. veterinární péče, 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 

i) cest zpět do místa svého bydliště, 

j) pohřbů. 

 

Nařizuje se: 

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na 
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. 
písm. a) až j), 

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, 
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při 
kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

 

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce 
nouzového stavu. 

 
Činnosti označené takto jsou běžnou součástí toho, co mají povoleno osoby provádějící sběr odpadů. 
Činnost označená takto je běžnou součástí toho, co mají povoleno osoby provádějící sběr odpadů. 
 
Výjimka platí do konce nouzového stavu, tedy do 30.4.2020! 
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