
PŘEHLED VYBRANÝCH OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU 
ANEB CO JEŠTĚ PLATÍ Z VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 

Milí farníci, šíření nemoci Covid-19 v ČR provázela nebo provázejí v roce 2020 
následující krizová nebo mimořádná opatření: 

od 10.3. zákaz všech akcí nad 100 lidí (zrušeno 12.3.) 
od 12.3. zákaz shromažďování nad 30 osob s výjimkou pohřbu (zrušeno 24.3.) 

od 16.3. plošný zákaz vycházení bez vážného důvodu (zrušeno od 24.4) 

od 19.3. plošný zákaz pobytu kdekoli na veřejnosti bez zakrytí nosu a úst – rouška, respirátor 
nebo šátek (zrušeno 25.5.)  

od 24.3. povinnost zdržovat se v místě bydliště s výjimkou již dříve definovaných oprávněných 
důvodů pro pohyb na veřejnosti, povinnost zkrátit setkání a kontakty s druhými osobami na 
nezbytné minimum, zákaz shlukování více než 2 lidí na veřejně přístupných místech – výjimku 
mají členové téže domácnosti, kolegové při výkonu povolání a účastníci pohřbu. (zrušeno od 
24.4) 

od 24.4. Ve volném prostoru i na veřejných místech se povoluje pohyb ve skupinách do 10 lidí 
s výjimkou pohřbu. Toto povolení se vztahuje i na spolkovou činnost a zasedání spolkových 
orgánů. Bezpečný odstup při kontaktu s osobami, které nejsou členy jedné domácnosti, činí 
minimálně dva metry (zrušeno 25.5.) 

od 24.4. povolení veřejných bohoslužeb do 15 lidí (povinné roušky, odstupy, dezinfekce) 
od 11.5. povolení veřejných bohoslužeb do 100 lidí za přesně vymezených pravidel (povinné 
roušky, odstupy, dezinfekce, požadavky na úklid apod.) 
od 25.5. povolení hromadných akcí do 300 osob (podmínky zůstávají) 

od 25.5. zákaz pobytu na veřejnosti bez roušky omezen na vnitřní prostory 
budov včetně kostelů, dopravní prostředky a venku jen při kontaktu s cizí 
osobou na vzdálenost kratší než dva metry – výjimku mají děti do dvou let 
nebo při pobytu v MŠ, lidé s postižením, účastníci školního vyučování nebo 
kolegové v kanceláři při dodržení rozestupů. 
 

 

• SLOVO BISKUPŮ 
 

• ze dne 16.3. – „Kvůli nařízení vlády není možné konat veřejné bohoslužby ani v malém počtu. 
Duchovní ovšem mohou vykonávat individuální duchovní péči a službu. To znamená, že 
kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu 
poskytnout." 
 

• ze dne 17.4. – ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se již brzy budou 
moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Za dodržování 
podmínek je odpovědný celebrující kněz. 

 

 


