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Informace pro Zlín na jednom místě 
červeně jsou zvýrazněny odkazy a prolinky vedoucí k aktuálním informacím

Plán ministerstva zdravotnictví na postupné 
uvolňování opatření aktuální k 25. 5. 2020

Krajská hygienická stanice 
Zlín

724 221 953
577 006 759 

(8.00–15.00 všední den) 

Linka seniorů:
800 200 007 (8.00–20.00)

Linka bezpečí pro děti
116 111 (non-stop)

Psychologické poradenství 
pro rodiče

733 522 339

Linka MPO 
pro podnikatele a živnostníky

224 854 444

Infolinka ČSSZ 
Nemocenské, ošetřovné, důchody

800 050 248 (8.00–15.00)

Úřad práce
Nezaměstnanost, sociální dávky

844 844 803 (8.00–16.00 všední den)

Linka SOS Zlín
577 431 333, 778 400 170

sos@zlin.cz 

Otevírácí doba Magistrátu města Zlín pro osobní jednání v úřední dny 8.00–17.00,
jinak po telefonické / elektronické dohodě. (577 630 111)

www.zlin21.cz www.mesto21.cz

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus
http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus
https://www.linkabezpeci.cz/


Harmonogram uvolnění 
podnikatelských a dalších 
činností

Harmonogram uvolnění 
škol a školských zařízení

* V případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek. Zdroj: MPO, MZČR

Pondělí
20. dubna

Pondělí
27. dubna

Pondělí
11. května

Pondělí
25. května

–   Řemesla s provozovnou

–   Farmářské trhy

–   Autobazary a autosalóny

–   Venkovní tréninkové 
aktivity profesionálních 
sportovců s vyloučením 
veřejnosti v menších 
skupinách za přesně 
definovaných podmínek 
(sportovci s profesionální 
smlouvou, vrcholoví 
sportovci MO – AČR 
a MV ČR)

–   Svatby do 10 lidí 
za specifických 
hygienických podmínek

–   Provozovny do 2 500 m2 
(včetně turistických 
informačních center), 
pokud nejsou v nákupních 
centrech nad 5 000 m2 
(netýká se provozoven, 
které budou otevírány 
v dalších etapách)

–   Autoškoly

–   Posilovny a fitness centra 
bez využití zázemí (sprchy, 
šatny)

–   Bohoslužby do 15 osob 
za přesně definovaných 
podmínek

–   Knihovny

–   Zoologické, botanické 
a dendrologické zahrady 
(venkovní prostory)

–   Všechny provozovny v nákupních centrech*

–   Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou 
v nákupních centrech

–   Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, 
pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci 
venkovních (letních) zahrádek

–   Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, 
solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo 
rekondiční služby

–   Muzea, galerie a výstavní síně

–   Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory)

–   Organizovaný trénink profesionálních i 
amatérských sportovců s účastí nejvýše 100 osob 
(venkovní i vnitřní sportoviště)

–   Bohoslužby do 100 osob

–   Divadla, kina a ostatní kulturní aktivity do 100 osob

–   Kulturní, společenské, sportovní akce do 100 osob

–   Svatby do 100 osob za specifických hygienických 
podmínek

–   Restaurace, hospody, bufety, 
kavárny, vinotéky, pivotéky 
(vnitřní prostory)

–   Hotely, venkovní kempy a další 
ubytovací zařízení (včetně jejich 
restaurací a kaváren)

–   Taxi služby (dosud nepovolené)

–   Živnosti, při kterých je 
porušována integrita kůže 
(tetování, piercing)

–   Zámky, hrady za přesně 
definovaných podmínek

–   Zotavovací akce apod. pro děti 
do 15 let věku

–   Další včetně opatření v cestovním 
ruchu

–   Zoologické, botanické 
a dendrologické zahrady 
(včetně vnitřních prostor)

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální 
epidemiologické situace.

Pondělí 11. 5. Pondělí 18. 5. Pondělí 1. 6. Pondělí 8. 6.

–   Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří 
a vyšších odborných škol – pro účely přípravy na maturitní, 
závěrečné zkoušky a absolutorií – max. 15 žáků

–   Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely 
přípravy na přijímací zkoušky na střední školy max. 
15 žáků

–   Studenti všech ročníků vysokých škol – max. 15 osob 
(omezení se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku 
a praxi)

–   Výuka na základních uměleckých školách a jazykových 
školách s právem státní jazykové zkoušky, jednoleté kurzy 
cizích jazyků s denní výukou – max. 15 žáků

–   Činnost středisek volného času skupiny – max. 
15 účastníků

–   Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se 
školou, výchovných a diagnostických ústavech

–   Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení

–   Otevření školek ve Zlíně

–  Otevření jeslí na ulici 
Budovatelská a Jesle 
M. Knesla

–   Realizace přijímacích 
zkoušek, maturitních 
a závěrečných zkoušek 
a absolutorií na 
konzervatořích a vyšších 
odborných školách

–   Realizace praktického 
vyučování (odborný výcvik) 
na středních školách (pro 
žáky dobrovolné, 
max. 15 žáků)

–   Možnost dobrovolné osobní 
přítomnosti žáků 1. stupně 
ZŠ rozšířena i o doposud 
zakázané školy a třídy podle 
§ 16 odst. 9 a základní školy 
speciální a přípravné stupně 
základní školy speciální

–   Možnost přítomnosti 
žáků 2. stupně ZŠ, SŠ 
nebo konzervatoře 
a studentů vyšší 
odborné školy za 
účelem konání 
konzultací či 
třídnických hodin 
(dobrovolná docházka, 
max. 15 žáků nebo 
studentů)

Pondělí 25. 5.

–   Možnost osobní 
přítomnosti žáků 
1. stupně základních škol 
a jejich organizované 
a zájmové aktivity 
nepovinného charakteru 
formou školních skupin – 
max. 15 žáků ve skupině 
(jedno dítě v lavici), bez 
možnosti měnit složení 
skupin

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální 
epidemiologické situace.
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 Zdroj: MŠMT, SMZ



Konec stavu nouze

Hygiena mytí rukou (děti i dospělí)
+ pravidelně dezinfikovaná rouška

Základní pravidla ve zpřístupněných prostorách

Ochranná opatření nyní:

Vstup do ČR:

Kde nosit roušku?

Hygienická doporučení v detailu

platba 
kartou

rozestupy 
2 m 

ve frontách

dezinfekce 
rukou

rukavice 
při nákupu

respektování 
pravidel 
obsluhy

v obchodech v restauracích na kulturních akcích

–  dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
–  přestává platit vyhrazený čas pro nákup seniorů v době 8.00 do 10.00 hodin
–  společenské akce se mohou konat pro max. 300 osob

a) vnitřní prostory mimo bydliště
b) veřejná doprava 
c) místa, kde jsou od sebe lidé blíže než 2 m

Každý po vstupu na území České republiky se musí podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 a předložit místně 
příslušné krajské hygienické stanici lékařské potvrzení o absolvování tohoto testu do 72 hodin od vstupu na území 
České republiky. Další informace podává aktuální opatření MZČR z 26. 5. 2020.

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/leporelo_Myti_rukou.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/letaky_pdf/hygiena_rukou_bez_oznacni.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/5/01_obchodni_centra.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/5/03_restaurace.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/5/02_kultura.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41529&typ=application/pdf&nazev=Ochrann%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%E2%80%93%20omezen%C3%AD%20p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD%20st%C3%A1tn%C3%AD%20hranice%20%C4%8CR%20od%2026.%205.%202020.pdf


Město Zlín 

Zlínský kraj

Krajská 
hygienická 

stanice

Aktuality pro občany: průběžně aktualizované informace krizového štábu
Otevírací doba Magistrátu města Zlín do odvolání 
– pro osobní jednání v úřední dny 8.00–17.00 
– jinak po telefonické / elektronické dohodě.

Aktuální informace o šíření nákazy na území regionu
Pokud se necítíte dobře, kontaktujte své praktické lékaře!
Aktuální Informace KHS pro zaměstnavatele

Informace od veřejných 
institucí

Informace vládních institucí

Ministerstvo 
zdravotnictví 

ČR

Ministerstvo 
práce

a sociálních
věcí

Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu &
Ministerstvo 

dopravy

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí

Ministerstvo 
školství,
mládeže

a tělovýchovy

Manuály – jak 
postupovat v různých 

životních situacích

Ochranné opatření 
k pohybu přes státní 

hranice

Aktuality k šíření 
nákazy COVID

Otázky a odpovědi

Řešení MPSV pro 
občany a celé rodiny 

Informační rozcestník

Plán obnovy 
omezených sociálních 

služeb

Mezinárodní doprava 
a jiné

Aktuality MDČR 
 225 131 810

Rozcestník MPO pro 
podnikatele

Otázky a odpovědi 
MPO

Informace 
k možnostem 
cestování do 

jednotlivých zemí 

infolinka: 
 +420 224 181 111

Otázky a odpovědi 
k cestování

Plán uvolňování škol 
a školských zařízení

Podrobnosti 
uvolňování

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

 https://www.zlin.eu/souhrn-preventivnich-opatreni-vlady-cr-a-krizoveho-stabu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-zlin-aktuality-5475.html
http://www.khszlin.cz/25304-novy-koronavirus-2019-ncov
http://www.khszlin.cz/25312-informace-pro-zamestnavatele
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41418&typ=application/pdf&nazev=Ochrann� opat�en� - omezen� p�ekro�en� st�tn� hranice �R od 18. 5. 2020.pdf
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41418&typ=application/pdf&nazev=Ochrann� opat�en� - omezen� p�ekro�en� st�tn� hranice �R od 18. 5. 2020.pdf
https://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=41418&typ=application/pdf&nazev=Ochrann� opat�en� - omezen� p�ekro�en� st�tn� hranice �R od 18. 5. 2020.pdf
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Homeworking
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Homeworking
https://www.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19
https://www.mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html
https://www.msmt.cz/file/52767_1_1/
https://www.msmt.cz/file/52767_1_1/
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

