
  

  

Zde je základní výčet omezení a pravidel, která aktuálně platí: 
Dưới đây là danh sách cơ bản các hạn chế và quy tắc hiện đang được áp 

dụng: 

● zákaz hromadných akcí a shlukování v počtu větším než 2 osoby (v souvislosti s tím jsou uzavřené 
mnohé instituce a zrušené různé kulturní, sportovní a jiné akce včetně zájmových kroužků a školních 
klubů - pokud jste plánovali návštěvu jakékoliv instituce, divadla, galerie apod., budou zavřené 

● 

● 

Účast na svatbě, prohlášení o registrovaném partnerství, pohřbu je možná v maximálním 
počtu 10 osob+ 

cấm các sự kiện đông người và tụ tập trên 2 người (liên quan đến việc này, nhiều tổ chức bị đóng cửa và 
nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và các sự kiện khác bị hủy, bao gồm các lớp học ngoại khóa và câu lạc bộ 
trường học - nếu bạn dự định đến thăm bất kỳ tổ chức, nhà hát, phòng trưng bày nào, v.v., thì những nơi này 
sẽ bị đóng cửa 

● Tối đa 10 người có thể tham dự lễ cưới, kết hôn cho người đồng giới, đám tang 

Stravování: 
Ăn uống: 

● 

● 

provozovny stravovacích služeb jsou omezeny jen na prodej z okénka (“s sebou”) - pokračuje 
provoz restaurací v hotelu pro hosty či zaměstnanecké stravování). Provoz všech těchto zařízení je 
možný od 6:00 do 20:00. 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị giới hạn, chỉ được bán qua cửa sổ (“mang theo”) - hoạt động của 
các nhà hàng trong khách sạn cho khách hoặc phục vụ nhân viên vẫn tiếp tục hoạt động). Tất cả các cơ sở 
này có thể hoạt động từ 06:00 đến 20:00. 

Úřady: 

Ủy ban: 

● 

● 

omezení osobních kontaktů, tj. komunikace převedena hlavně na elektronickou a telefonickou 
formu 
omezení rozsahu úředních hodin - radíme konzultovat úřední hodiny na konkrétním úřadě (web, 

telefon) 

● 

● 

hạn chế liên lạc cá nhân, tức là liên lạc chủ yếu chuyển sang hình thức điện tử và điện thoại 
giới hạn phạm vi giờ hành chính - chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo giờ hành chính tại một ủy 
ban cụ thể (web, điện thoại) 



  

 

Zdravotnická zařízení: 

Cơ sở y tế: 

● povoleny jsou návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v 
hospicech 

● 

● 

přítomnost tatínků u porodu má svá omezení (viz výčet v bodě 2.) 
u sociálních služeb v pobytové formě jsou povoleny návštěvy nezletilých, uživatelů s omezenou 
svéprávností a se zdravotním postižením, těch, u nichž to vyžaduje psychický stav či soc.situace a 
uživatelů s terminálním stádiu 

● 

● 

● 

được phép thăm trẻ vị thành niên, bệnh nhân bị hạn chế quyền tử chủ, và những bệnh nhân ở dai đoạn cuối 

sự có mặt của người cha khi con sinh ra có những hạn chế (xem danh sách ở điểm 2.) 

đối với các dịch vụ xã hội ở dạng nhà ở, cho phép thăm trẻ vị thành niên, người bị hạn chế quyền tử chủ và bị 
khuyết tật, những người đòi hỏi trạng thái tinh thần hoặc hoàn cảnh xã hội và người bệnh ở giai đoạn cuối 

Pro zahraniční pracovníky:. 

Đối với người lao động nước ngoài: 

● 

● 

možnost změnit zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání 

v ČR 

khả năng thay đổi chủ lao động mà không cần phải đáp ứng điều kiện 6 tháng làm việc trước đó tại 

Cộng hòa Séc 


