
Situace k 13. 10. 2020 - knihovny mohou zůstat otevřené za těchto podmínek: 

V případě jakýchkoliv pochybností, konzultujte provoz knihovny se svým 
provozovatelem/zřizovatelem nebo s místěn příslušným hygienikem. 

 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) 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: 

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se 
omezuje 

 a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

o zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k 
tomu, aby nejlépe platili platební kartou, 

o umístit 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 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě 
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně, 

 

 e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: 

o zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při 
kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, 

o u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční 
prostředek zajistí provozovatel knihovny, 

 

Viz podrobně:  

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-omezen%C3%AD-provozu-stravovac%C3%ADch-
ubytovac%C3%ADch-a-jin%C3%BDch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-
2020.pdf 

 

Pro knihovny platí obecná pravidla pro nošení roušek 

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 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 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének, a to: 

o a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. 
hotelový pokoj), 

Podrobně: 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-
prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf 

 

Pro knihovny platí omezení hromadných akcí 

Omezení hromadných akcí a některých služeb od 14. října 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, 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 s účinností ode dne 14. října 2020 od 
00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

 I. zakazuje 

o 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb 
nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: 

 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, 

o přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry; 

o Zakazuje 

 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, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s 
výjimkou mateřských škol, 

 poutě a podobné tradiční akce, 

 kongresy a jiné vzdělávací akce, 



 návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a 
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 

 

Podrobně: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf  

 

Knihovny se mohou například inspirovat omezením pro úřady 

 

Omezení provozu úřadů 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, 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 ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s  účinností ode dne 12. října 2020 
od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním 
orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v: 

 1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob 
(dále jen „zaměstnanci“) 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. 

 2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném 
dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným 
způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních 
hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy 

o a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto 
krizovým opatřením, 



o b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně 
omezilo práva klientů/veřejnosti, 

o c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu. 

 

Podrobně: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M52BA  
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