
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. března 2021 č. 243 

 
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., 

ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 
 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, 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. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového 
zákona. 
 
Vláda s účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. 
 
mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb., ve znění 
usnesení vlády ze dne 1. března 2021 č. 241, vyhlášeného pod č. 116/2021 Sb., tak, že 
 
1. text bodu I/2 zní: 
„2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody 

a bary), s výjimkou: 
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, 

stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských 
zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat 
pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze 
u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo 
mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének, 

b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů 
účastnících se prezenčního vzdělávání, 

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze 
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.; 

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb 
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) 
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán 
v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,“, 

 
2. v bodu I/3 text písmena c) zní: 
„c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou 

i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
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ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků 
obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů 
jednotek požární ochrany, 

iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření 
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, 

iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) 
vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách, 

v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž 
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů 
s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce 
České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní 
kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a 
zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního 
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 


