
Koronavirus – informace, opatření a doporučení 

https://koronavirus.mzcr.cz/ 

 

20.4.2020 

• Aktuální opatření a sdělení k čínské chřipce 20.4.2020 
• Sbírka zákonů - částka 700 
• Souhrnný přehled opatření koronavirus - k 17. 4. 2020 
• MO - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 18.4.2020 
• MO - Chytrá karanténa 
• MO - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20. 

4.2020 
• MO - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 27. 4.2020 
• MO-elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16.4.2020 
• Pokyn sňatečné obřady 
• Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého 

přípravku Avigan 
• Sbírka zákonů - částka 65 
• Sbírka zákonů - částka 66 
• Zrušení MO ze dne 4.3.2020 k hromadným akcím nad 5000 osob 
• Zrušení MO ze dne 7.3.2020 k návratu z pobytu na území Italské republiky 
• Opatření 14.4.2020 
• Opatření 15.4.2020 
• Uvolnění podnikatelských a dalších činností 

Informace o obnovení činnosti poboček Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál - ZDE 

 

16.4.2020 

• Mimořádné opatření - správní úřady 
• Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-

16.-4.-2020 
• Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-

sociálních-službách 
• Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR 
• Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020 
• Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-

2020 
• Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-

účinností-od-20.-4.-2020 
• Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-

a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/aktualni-opatreni-a-sdeleni-k-cinske-chripce-20.4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-70.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/souhrnny-prehled-opatreni-koronavirus-k-17.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-18.4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-chytra-karantena.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-27.-4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16.4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/pokyn-snatecne-obrady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-neregistrovaneho-humanniho-leciveho-pripravku-avigan.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-neregistrovaneho-humanniho-leciveho-pripravku-avigan.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-65.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-66.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/zruseni-mo-ze-dne-4.3.2020-k-hromadnym-akcim-nad-5000-osob.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/zruseni-mo-ze-dne-7.3.2020-k-navratu-z-pobytu-na-uzemi-italske-republiky.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/opatreni-14.4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/opatreni-15.4.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/uvolneni-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti.pdf
https://www.policie.cz/clanek/obcane-jiz-mohou-od-pondelka-vyrizovat-zalezitosti-na-zbranich.aspx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-spravni-urady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sluzbach.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sluzbach.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-cr.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-–-ukoncovani-karanteny-s-ucinnosti-od-22.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-–-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-–-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf


• Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-
20.-4.-2020 

• Sbírka zákonů - částka 57 
• Sbírka zákonů - částka 58 
• Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-

zprávy-Czech-POINT 

  

 

7.4.2020   

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

• MO - maloobchodní prodej 
• MO - omezení pohybu osob s výjimkami 
• Ukončení MO ze dne 30.3.2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-

POINT 
• Zrušení MO ze dne 6.3.2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3 
• Sbírka zákonů-částka 56 

1.4.2020 

Sbírka zákonů - částka 52 

 

31.3.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

• MO - Maloobchodní prodej 
• MO - omezený provoz orgánů veřejné moci a správ.orgánů 
• MO - zákaz pohybu bez ochranných prostředků 
• Sbírka zákonů částka 51 

27.3.2020 

• Částka Sbírky zákonů č.47 - poskytování nepojistných soc. dávek... 
• Sbírka zákonů-částka 48 - úpravy v soc. zabezp., zdravotní poj., přijímání a 

ukončování vzdělávání, úpravy v oblasti evidence tržeb 

26.3.2020  

• Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodů 

24.3.2020  

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-57.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-58.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/ukonceni-platnosti-casti-mimoradneho-opatreni-kontaktni-mista-verejne-zpravy-czech-point.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/ukonceni-platnosti-casti-mimoradneho-opatreni-kontaktni-mista-verejne-zpravy-czech-point.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-maloobchodni-prodej.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/mo-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/ukonceni-mo-ze-dne-30.3.2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-czech-point.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/ukonceni-mo-ze-dne-30.3.2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-czech-point.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/zruseni-mo-ze-dne-6.3.2020-k-prodeji-oop-tridy-ffp3.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbirka-zakonu-castka-56.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/04/usneseni-vlady-k-prijeti-krizovych-opatreni.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mo-maloobchodni-prodej.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mo-omezeny-provoz-organu-verejne-moci-a-sprav.organu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mo-zakaz-pohybu-bez-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/sbirka-zakonu-castka-51.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/castka-sbirky-zakonu-c.47-poskytovani-nepojistnych-soc.-davek....pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/castka-sbirky-zakonu-c.47-poskytovani-nepojistnych-soc.-davek....pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/castka-sbirky-zakonu-c.47-poskytovani-nepojistnych-soc.-davek....pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/sbirka-zakonu-castka-48-upravy-v-soc.zabezp.-zdravotni-poj.-prijimani-a-ukoncovani-vzdelavani-upravy-v-oblasti-evidenci-trzeb.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/sbirka-zakonu-castka-48-upravy-v-soc.zabezp.-zdravotni-poj.-prijimani-a-ukoncovani-vzdelavani-upravy-v-oblasti-evidenci-trzeb.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/sbirka-zakonu-castka-48-upravy-v-soc.zabezp.-zdravotni-poj.-prijimani-a-ukoncovani-vzdelavani-upravy-v-oblasti-evidenci-trzeb.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_platnost_27032020.pdf


• Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 
• NAŘÍZENÍ OU Svojetice 

Nová Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se: 

• Omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů  
• Omezení maloobchodního prodeje  
• Opatření následné lůžkové péče  
• Prodejní doby pro seniory nad 65 let  
• Volného pohybu osob na území ČR  

23.3.2020  

• Nařízení vlády ze dne 23.3.2020 (ohledně přechodu na vysílání DVB-T2 a omezení 

používání některých nebezpečných látek...) 

21.3.2020 

• ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro 

seniory - přijatá opatření + Uzavření určitých poboček pošt - seznam 

 

• Výzva - INFORMACE PRO OBČANY O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI 

ROUŠKAMI 

 

20.3.2020 

V následujících dokumentech naleznete aktuální informace a nařízení, která se týkají 
zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

Naleznete zde i informace týkající se hromadné dopravy a také doporučení SZÚ a 
MŽP, týkající se nakládání s odpadem: 

• Usnesení vlády ze dne 19.3.2020 
• Doporučení pro nakládání s odpadem 

19.3.2020 

• Nová opatření České pošty naleznete  ZDE. 
• Rozhodnutí hejtmanky 18.3.2020 (ohledně povinnosti nošení ochranných 

prostředků) 
• Usnesení vlády ze dne 18.3.2020 (zákaz pohybu bez ochranných prostředků) 
• Algoritmus testování 

18.3.2020 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-23.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/2020_-narizeni-ou-svojetice-2.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-tykajici-se-omezeni-cinnosti-organu-verejne-moci-a-spravnich-organu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-tykajici-se-omezeni-maloobchodniho-prodeje.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-tykajici-se-opatreni-nasledne-luzkove-pece.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-tykajici-se-prodejni-doby-pro-seniory-nad-65-let.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-tykajici-se-volneho-pohybu-osob-na-uzemi-cr.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/narizeni-vlady-ze-dne-23.3.2020-ohledne-prechodu-vysilani-dvb-t-a-omezeni-pouzivani-nekterych-nebezpecnych-latek....pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/narizeni-vlady-ze-dne-23.3.2020-ohledne-prechodu-vysilani-dvb-t-a-omezeni-pouzivani-nekterych-nebezpecnych-latek....pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/ceska-posta-dorucovani-duchodu-doporucene-zasilky-oteviraci-doba-pro-seniory-prijata-opatreni.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/ceska-posta-dorucovani-duchodu-doporucene-zasilky-oteviraci-doba-pro-seniory-prijata-opatreni.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/uzavreni-urcitych-pobocek-post-seznam.xlsx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/vyzva-informace-pro-obcany-o-nakladani-s-pouzitymi-rouskami.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/vyzva-informace-pro-obcany-o-nakladani-s-pouzitymi-rouskami.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-19.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni-pro-nakladani-s-odpadem.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/krizovy-stab-ceske-posty-dne-18.3.2020-rozhodl-o-naslednych-opatrenich.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti-hejtmanky-18.3.2020-ohledne-povinnosti-noseni-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti-hejtmanky-18.3.2020-ohledne-povinnosti-noseni-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-18.3.2020-zakaz-pohybu-bez-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/algoritmus-testovani.pdf


 Rozhodnuti_hejtmanky + Plakát rouška (nošení ochranných prostředků) 

 

Doporučení Krizového štábu města Říčany z 16. 3. 2020 

Krizový štáb doporučuje, aby se lidé po opuštění obydlí neshlukovali, dodržovali bezpečný 
odstup a používali na veřejnosti roušky a rukavice. 

17.3.2020 

• Omezení provozu zákaznického centra I.T.V. CZ 
• Opatření vlády + Příloha OOP 
• Pokyn pro matriční úřady 
• Usnesení vlády ze dne 16.3.20202 

16.3.2020 

• Rady, jak se bránit proti koronaviru 
• Mimořádné opatření - omezení volného pohybu osob 
• Usnesení vlády ze dne 15.3.2020 
• Nařízení vlády ze dne 15.3.2020 
• Opatreni vlady 16.3.2020 + Priloha OOP 

14.3.2020: 

• Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem 
• Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

 

13.3.2020: 

• Hejtmanka informuje o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou 
• Informace Ministerstva vnitra 
• Mimořádné opatření MV + Příloha mimořádného opatření 
• Informace MSMT k nouzovému stavu 
• Usnesení vlády o vyhlášení Nouzového stavu 
• Zápisy z krizových štábů města a kraje a usnesení vlády z 13. 3. 
• další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

11.3.2020: 

• Usnesení přijatá Bezpečnostní radou města Říčany 
 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020-anonym..pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/plakat_rouska.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/omezeni-provozu-zakaznickeho-centra-i.t.v.-cz.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-vlady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-oop-1.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/pokyn-pro-matricni-urady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-16.6.20202.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rady-jak-se-branit-proti-koronaviru.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-omezeni-volneho-pohybu-osob.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-15.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/narizeni-vlady-ze-dne-15.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-vlady-16.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-oop.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-ceske-posty-v-souvislosti-s-koronavirem.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ceske-republiky-o-prijeti-krizoveho-opatreni.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/hejtmanka-informuje-o-zabezpeceni-opatreni-po-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-vladou.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/informace-ministerstva-vnitra.docx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mv.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-mimoradneho-opatreni.docx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/informace_msmt_k_nouzovemu_stavu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-o-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/zapisy-z-krizovych-stabu-mesta-a-kraje-a-usneseni-vlady-z-13.-3..pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni-koronavirus-ricany-anonym..pdf


• Tisková zpráva z jednání Krajské epidemiologické komise ze dne 9.3.2020 k 
nahlédnutí ZDE. 

 

Dále Vám předkládáme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

• Opatření MZ týkající se soc. zařízení 
• Opatření MZ týkající se zákazu konání akcí, představení, výstav… 

Další podrobnější informace naleznete: https://pkr.kr-
stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/ 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či 
z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 

 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/inforamce-z-jednani-krajske-epidemiologicke-komise.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-od-10.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mzdr-zakaz.pdf
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni_mz.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni_mz.pdf

