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V Praze, dne 26. 10. 2020 

 

 

VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19 

PRO 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 platí od pondělí 5. 10. 2020 (00:00 hod.) 

na území České republiky nouzový stav, a to zatím po dobu 30 dní.  Nouzový stav byl vyhlášen podle 

čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a je téměř jisté, že bude prodloužen. 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 usnesení č. 

1078, kterým s účinností od 22. 10. 2020 (od 06:00 hod.) do 3. 11. 2020 (do 23:59 hod.) zakázala 

volný pohyb osob. Konkrétní výčet zákazů a omezení je uveden v přiloženém usnesení vlády ČR. 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 usnesení č. 

1079, kterým s účinností od 22. 10. 2020 (od 06:00 hod.) do 3. 11. 2020 (do 23:59 hod.) zakázala či 

omezila značnou část podnikatelské (živnostenské) činnosti. Konkrétní výčet zákazů a omezení je 

uveden v přiloženém usnesení vlády ČR. 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 19. 10. 2020 

mimořádné opatření č. j.: MZDR15757/2020-37/MIN/KAN, kterým se nařizuje nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest. Konkrétní výčet zákazů a omezení je uveden v přiloženém mimořádném 

opatření. 

II. 

Zákaz volného pohybu osob (od 22. 10. 2020 prozatím do 3. 11. 2020) 
 

  I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:  

o 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti 
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 

o 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
o 3. 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 osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o 
zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání 
odpadu, 

o 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu 
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

o 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
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o 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, 

o 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění  
o a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
o b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
o c) individuální duchovní péče a služby, 
o d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
o e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
o f) veterinární péče, 

o 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních 
objektů a pobytu v nich, 

o 9. cest za účelem vycestování z České republiky, 
o 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 
o 11. cest zpět do místa svého bydliště; 

 II. nařizuje  

o 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého 
bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení, 

o 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
o 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou  

o členů domácnosti, 
o zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
o osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
o osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost 

nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
o dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 

o a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné; 

III. 

Zákaz či omezení podnikatelské činnosti (od 22. 10. 2020 prozatím do 3. 11. 2020) 

o I. zakazuje  
o 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen 

uvedených v usnesení.  
o 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb  
o 3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center 

s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
, 

o 4. dále:  
o koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně 

cirkusů a varieté, 
o 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, 

o poutě a podobné tradiční akce, 
o kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, 
o veletrhy, 
o provoz heren a kasin, 
o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, 

kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních 
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, 
s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách 
a v mateřských školách, 

o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén 
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných 
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jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem 
zdravotních služeb, 

o návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, 
o návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 

historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
o provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 

zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací 
činnost včetně přípravy na vyučování, 

o 5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:  
o osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
o osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
o cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením 

na území České republiky, 
o osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
o osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem 

nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit 
poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo 
pro zajištění ubytování osob bez domova, 

o osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení 
vlády, 

o 6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; 

 

IV. 

Povinnost nosit ochranné pomůcky (od 21. 10. 2020 do odvolání) 

 
 1. Všem osobám se 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), 
o b) v prostředcích veřejné dopravy, 
o c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy; 
o d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, 
o e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném 

místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se 
výlučně o členy domácnosti. 

V. 

Shrnutí pro účely Klubu českých turistů 

 
Uvedené zákazy platí od 22. 10. 2020 do 5. 11. 2020, resp. u mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví do odvolání. Je nutné uvést, že s pravděpodobností hraničící s jistotou dojde 

k prodloužení nouzového stavu (minimálně do konce listopadu 2020) a dále i k prodloužení 

uvedených zákazů a omezení.  

 

O aktuální situaci budete vždy včas informováni. 

 

Pokud jde o aktivity Klubu českých turistů a jejich členů, lze uzavřít, že: 

 

a) Je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest za účelem pobytu v 

přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich. 
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b) Platí však nařízení omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a 

pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat 

na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními 

osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

c) Platí zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, 

kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor 

venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním 

stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. 

d) Platí zákaz provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén 

pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud 

se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb. 

e) Platí zákaz návštěv a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad. 

f) Platí zákaz návštěv a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 

historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

g) Platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních 

prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) a na všech ostatních 

veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas 

k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti. 

 

VI. 

Závěr 

 
Z uvedeného je zřejmé, že volný pohyb osob je značně omezen. Klub českých turistů nemůže konat 

žádné akce, pochody, organizované výlety apod. 

Je možné (v počtu maximálně dvou osob-s výjimkou členů domácnosti) vyrazit ven do přírody či do 

parku za účelem pobytu v přírodě či venku. Pokud se nejedná o zastavěné území obce, je možné být 

bez roušky. 

Platí však i další omezení, a to zejména při zachování odstupu (aspoň 2 metrů) od ostatních osob a 

racionalita v tom smyslu, zda je opravdu nutné v tomto nouzovém stavu takové aktivity provozovat. 

Doporučuje se tedy pobyt v přírodě s rodinnou, jednotlivě, případně maximálně ve dvou. Návštěvy 

historických památek, zoologických zahrad, galerií apod., jsou zakázány. 

Lze bohužel očekávat prodloužení nouzového stavu a zákazů a je taktéž velmi pravděpodobné, že 

dojde ještě ke zpřísnění uvedených opatření. 

 

 

Klub českých turistů 

 


