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Shrnutí
Práce poskytuje přehled vládních strategií na uvolnění opatření proti šíření koronaviru a
onemocnění covid-19 ve vybraných státech EU. Vládní strategie, povětšinou deklarovaný plán,
jsou rozfázovány do několika fází a postupně dochází k uvolňování přijatých opatření. Fáze jsou
podmíněny plněním indikátorů (denní nárůst indikovaných případů onemocnění) a také kapacitou
zdravotnického systému, konkrétně jednotek intenzivní péče. Nejdříve je uvolňován maloobchod
a služby (v první fázi provozovny menší prodejní plochy), následně veškeré obchody. Omezení
volného pohybu jsou v současnosti zatím platná.
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Evropská unie - Společný evropský plán rušení opatření proti šíření covid-19
Sdělení o společném evropském plánu rušení opatření proti šíření covid-19 (dále také „Sdělení“),
předložené předsedkyní Evropské komise a předsedou Evropské rady je reakcí na výzvu členů
Evropské rady z 26. března 2020 k vypracování koordinované (exit) strategie pro ukončování
mimořádných opatření.
Obsah strategie vychází z odborných poznatků, doporučení Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí (ECDC) a poradní skupiny Komise pro covid-19, zohledňuje zkušenosti řady
členských států a pokyny Světové zdravotnické organizace. Sdělení je „živým dokumentem“, který
bude podléhat revizi v souladu s dostupnými vědeckými důkazy a v reakci na harmonizaci způsobů
měření.
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Načasování a kritéria
Sdělení uznává, že omezující opatření byla a jsou nezbytná k oddálení šíření epidemie, ke zmírnění
tlaku na systémy zdravotní péče a dodává, že dostupné údaje naznačují, že díky opatřením bylo
dosaženo omezení míry přenosu nákazy i úmrtnosti. Dle poznatků epidemiologů uvolňování
opatření nevyhnutelně povede k nárůstu počtu případů. Z tohoto důvodu je třeba zajistit
konstantní monitoring a pracovat s aktuálními údaji. Co se týká sledování údajů, jedná se zejména
o míru přenosu viru v postižených regionech, vybudování a trvání imunity vůči viru v populaci a
o způsob, jakým jsou různé věkové skupiny nákazou zasaženy.
Ohledně uvolňování opatření neexistuje jeden přístup, který by měly uplatňovat všechny státy,
protože situace v každém z nich je odlišná. Pro posouzení, zda nastal čas ke zmírnění omezení
volného pohybu, jsou však dle Sdělení relevantní kritéria ve třech oblastech:
a) epidemiologická kritéria prokazující, že se nákaza výrazně méně šíří a že na delší dobu došlo
ke stabilizaci. Ukazatelem takové situace může být např. setrvalé snižování počtu nově
nakažených jedinců, hospitalizovaných osob a pacientů v intenzivní péči;
b) dostatečná kapacita zdravotnického systému, například by měla být vzata v úvahu
obsazenost jednotek intenzivní péče, dostatečnost počtu nemocničních lůžek, dostatek
zdravotnického personálu, zásob medicínského materiálu a používaných léků, schopnost
zdravotního systému poskytovat zdravotní péči nejen ve vztahu k boji s onemocněním
covid-19 či schopnost vyrovnat se s úkony a zákroky, které byly po dobu pandemie dočasně
odloženy;
c) kapacita pro sledování šíření nákazy, včetně kapacity pro rozsáhlé testování za účelem
rychlé detekce a sledování šíření viru spolu s trasováním kontaktů, možností izolovat osoby
v případě opětovného výskytu nákazy, podílu populace, která onemocnění úspěšně
prodělala a stupně jimi získané imunity na základě detekce protilátek;
Principy
S ohledem na to, že načasování a způsoby uvolňování opatření se mezi členskými státy liší, je třeba,
aby byl společný rámec založen na následujících základních principech:
a) kroky by měly být vědecky podložené a středem jejich zájmu by mělo být veřejné zdraví,
rozhodnutí ukončit omezující opatření je nicméně politickým opatřením spočívajícím
ve vyvažování ochrany veřejného zdraví se sociálními a ekonomickými dopady;
b) koordinace mezi členskými státy by měla omezit negativní efekty pro všechny členské státy
a předejít politickému napětí, přičemž minimálně by se měly členské státy vzájemně
notifikovat před uvolněním opatření a vzít v úvahu stanoviska ostatníchꓼ to samé platí i
pro Evropskou komisi;
c) respekt, solidarita a vzájemná pomoc mohou hrát pozitivní roli při zajišťování lékařské péče
spočívající například v pomoci nejvíce zasaženým oblastem, sdílení zkušeností nebo při
organizaci letů zpět domů pro evropské občany všech národností, kteří uvízli v zahraničí.
Doprovodná opatření
Postupné uvolňování omezení bude vyžadovat doprovodná opatření spočívající v:
a) sběru a sdílení dat a vývoji spolehlivého systému hlášení, přičemž systém sběru a sdílení
dat by měl být harmonizovaný úřady veřejného zdraví v jednotlivých zemích s cílem zlepšit
kvalitu modelování a prognózování pandemie a lepšího řízení uvolňování opatření.
Centralizaci sběru dat a modelování mohou zajistit Společné výzkumné středisko a ECDC.
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b) vytvoření rámce pro trasování kontaktů a varování pomocí mobilních aplikací, přičemž
používání mobilních aplikací by pro jednotlivce mělo být dobrovolné, anonymizované,
podmíněné souhlasem uživatele a plně v souladu s evropskými předpisy o ochraně
osobních údajů a soukromí. Uživatelům aplikace by měla být ponechána kontrola
nad vlastními daty. Do koncipování systému by měly být zapojeny vnitrostátní zdravotnické
orgány. Mobilní aplikace pro trasování a varování by měly podléhat přísným požadavkům
na transparentnost, být deaktivovány, jakmile krize covid-19 pomine, a veškerá zbývající
data by měla být vymazána. Komise přijala v této oblasti doporučení1 a společný přístup
doplní pokyny.
c) zvyšování testovacích kapacit a sladění metodik testováníꓼ Komise po konzultaci s ECDC
přijala k problematice testování pokyny. Je třeba stanovit, jaké testy by se měly provádět
v jednotlivých fázích a stanovit priority testování (např. určit prioritní skupiny typu
zdravotníci, lidé vracející se na pracoviště, senioři v pečovatelských domech atd.). Dále lze
zvážit zavedení sérologických vyšetření pro posouzení získané imunity obyvatelstva a
zavedení testovacích souprav určených k sebetestování.
d) zvyšování kapacity a odolnosti národních systémů zdravotní péče, především s ohledem
na predikované zvýšení nemocnosti po uvolnění opatření. Komise mobilizovala rozpočtové
nástroje EU, které umožní poskytnout další zdroje, včetně personálu.
e) pokračovat v posilování kapacit lékařských a osobních ochranných prostředků. První týdny
krize provázelo vzájemně si konkurující zadávání veřejných zakázek na vnitrostátní,
regionální i unijní úrovni, produkty se tak nedostávaly do svého místa určení, docházelo
ke zpoždění dodávek a ceny výrazně narostly. To poukázalo na význam koordinace
pro zajištění dostatečných dodávek v celé EU. Dále se Komise vyjádřila k procesu
posuzování bezpečnosti zdravotnických prostředků a spolupráci mezi podniky, kdy Komise
může dle potřeby poskytovat antimonopolní pokyny a ujištění o souladu.
f) vyvíjet a zrychlit zavedení bezpečné a efektivní vakcíny, léčby a léčivých přípravků. Je třeba
dát přednost provádění rozsáhlých, pokud možno evropských klinických hodnocení a
v pokročilé fázi příprav i společnému zadávání veřejných zakázek na hromadný nákup
potenciálních způsobů léčby.
Doporučení
Plán obsahuje seznam doporučení, které by členské státy měly zvážit či sledovat při plánování
omezení restriktivních opatření:


Opatření by měla být uvolňována postupně s dostatečnými časovými rozestupy (např.
jeden měsíc) s ohledem na to, že účinek je možné zjistit až s časovým odstupem.



Obecná omezení by měla být postupně nahrazována cílenými opatřeními v podobě:
- déle trvající ochrany nejvíce ohrožených skupin obyvatel;
- adekvátní péče o nakažené a jejich karantény (k vhodnému postupu pro propuštění
z nemocnice a ukončování izolace byly vypracovány pokyny, které se průběžně
aktualizují);

1

Doporučení ze dne 8. dubna 2020 o společné sadě nástrojů Unie pro využití technologií a dat k boji proti krizi
COVID-19 a ukončování souvisejících mimořádných opatření, zejména pokud jde o mobilní aplikace a využívání
anonymizovaných dat o mobilitě (C(2020) 2296 final).
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- všeobecná prohibitivní opatření by měly nahradit alternativy zaměřující se na konkrétní
zdroje rizik, např. zintenzivnění pravidelné desinfekce přepravních uzlů, obchodů,
pracovišť, zajištění ochranných prostředků pracovníků atd.
- nouzové stavy, při nichž mají vlády výjimečné mimořádné pravomoci, by měly být
nahrazovány cílenějšími zásahy vlád v souladu s ústavními předpisy.


Nejprve by měla být uvolňována opatření s místním dopadem, následně až opatření s širší
působností.



Je třeba postupně přistupovat k otevírání vnitřních i vnějších hranic a nakonec obnovit
normální fungování schengenského prostoruꓼ kontroly na vnitřních hranicích v EU by měly
být rušeny koordinovaně, nejprve je možné opatření zmírnit mezi oblastmi se srovnatelně
nízkou vykazovanou cirkulací viru. Komise vydala pokyny k výkonu volného pohybu
pracovníků během šíření onemocnění covid-19. Zároveň Komise předloží podrobnější
pokyny, jakým způsobem postupně obnovit dopravní služby, konektivitu a volný pohyb, a
to i s ohledem na plánování cest v rámci letních dovolených. Otevření vnějších hranic EU
s třetími zeměmi by mělo proběhnout ve druhé fázi po zvážení epidemiologické situace
ve třetí zemi.



Postupné obnovování hospodářské činnosti může zohledňovat několik existujících modelů
(pracovní místa s malým kontaktem mezi osobami, pracovní místa vhodná pro práci
z domova, ekonomická důležitost, práce na směny apod.), ale nemělo by dojít k tomu, že
se všichni vrátí na pracoviště současně. Zpočátku by se obnova ekonomické aktivity měla
týkat méně ohrožených skupin v odvětvích, která jsou zásadní pro usnadnění hospodářské
činnosti. I nadále by mělo do značné míry platit omezení fyzického kontaktu, měla by být
podporována práce z domova a na pracovišti by měla být dodržována pravidla
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Evropská Agentura pro bezpečnost a zdraví
v práci vydala ve spolupráci s Evropskou komisí Pokyny pro bezpečný návrat do práce.
Komise zároveň vytvoří funkci včasného varování.



Shromažďování lidí by mělo být postupně umožňováno, přičemž by měla být vzata v úvahu
specifika jednotlivých kategorií aktivit:



-

Vzdělávání (se zvláštními opatřeními, jako jsou různé doby oběda, zvýšený úklid,
menší třídy, větší využívání elektronického učení atd.)

-

Obchodní činnost (maloobchod) s možným odstupňováním (např. maximální
povolený počet osob atd.)

-

Opatření v oblasti společenských aktivit (restaurace, kavárny atd.) s možným
odstupňováním (omezená otvírací doba, maximální povolený počet osob atd.)

-

Hromadné akce

-

Doprava (individuální doprava představuje nízké riziko, zatímco hromadné
dopravní prostředky by měly být zaváděny postupně s nezbytnými opatřeními
zaměřenými na ochranu zdraví např. snížení počtu cestujících ve vozidlech, častější
spoje, vydávání osobních ochranných prostředků pro personál a/nebo cestující,
používání ochranných bariér, poskytování hygienických/dezinfekčních gelů
v dopravních uzlech a ve vozidlech atd.)

Snahy o prevenci šíření viru by měly být dlouhodobě udrženy a podporovány informačními
kampaněmi vůči obyvatelstvu ohledně dodržování silných hygienických návyků, udržování
bezpečné vzdálenosti, případně i používání roušek na veřejnosti.
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Situace by měla být nadále monitorována a udržována připravenost pro opětovné
zpřísnění opatření. Rozhodnutí o tom, zda znovu zavést přísnější opatření, by měla být
založena na formálním plánu za použití jasně daných kritérií. Komise pověří ECDC
vypracováním doporučení ohledně společného přístupu EU k budoucím omezením
volného pohybu osob.

Komise bude nadále analyzovat proporcionalitu opatření přijatých členskými státy k řešení
pandemie covid-19 a bude vznášet požadavky na zrušení opatření považovaných za nepřiměřená,
zejména pokud budou mít dopad na jednotný trh. Komise je připravena v případě potřeby nebo
na žádost vypracovat další pokyny, aby byl zajištěn pozvolný ústup od obecného omezení volného
pohybu osob. Komise bude rovněž v kontaktu s členskými státy za účelem projednání opatření a
iniciativ, které mají být financovány v rámci nástroje pro mimořádnou podporu, a poskytne
členským státům příležitost předložit žádosti.

Dánsko
Základní informace o zavedených opatřeních
Dánsko bylo jednou z prvních zemí, které zavedly přísná preventivní opatření. První opatření byla
oznámena 11. 3. 2020.2 Dánsko sleduje tzv. strategii zmírňování rizik (mitigation strategy).3
Současná opatření proti nemoci covid-19 byla přijata na základě dánského Epidemického zákona,
jehož novela přijatá 12. 3. 2020 (v účinnost vstoupila 17. 3. 2020) zmocňuje ministra zdravotnictví
k přijetí opatření proti nemoci.4
Zakázána byla jakákoliv shromáždění více než 10 osob. Výjimkou je shromažďování ve veřejné
dopravě, na letištích, v případě nákupů, přítomnosti na pracovišti nebo v nemocnicích. Výjimku
mají též politická shromáždění včetně demonstrací nebo venkovní trhy. V případě porušení těchto
zákazů smí policie udělit pokutu nebo použít přiměřenou sílu. V Dánsku však nebyl zaveden zákaz
vycházení.
Všechny noční kluby, diskotéky, bary, hospody, kavárny a restaurace musí zůstat zavřené. Je však
možné, aby restaurace a kavárny při splnění určitých hygienických podmínek prodávaly jídlo a pití
s sebou. Za těchto podmínek smí mít otevřeno i restaurace a kavárny v obchodních centrech.
Závodní jídelny smí taktéž zůstat v provozu.
Zavřená jsou i obchodní centra. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, umístěné uvnitř
center s přímým přístupem do obchodu.
Zavřít musela vnitřní sportoviště a další rekreační zařízení jako koupaliště, zábavní parky, kina,
divadla, fitness centra, tetovací salony.
Zavřené musely rovněž zůstat kostely, mešity a synagogy a další modlitebny. Nekonají se
bohoslužby. Je možné konat náboženské obřady jako křtiny nebo svatby za předpokladu účasti
maximálně 10 lidí. Pohřby je možné konat i za účasti nad 10 osob za dodržení dalších hygienických
podmínek.
Zakázán je též výkon svobodných povolání, která neumožňují dodržovat předepsanou vzdálenost
mezi klientem a pracovníkem s výjimkou zdravotnických zařízení a zdravotnických služeb.
2

Coronavirus: Why Denmark is taking steps to open up again, BBC. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/world-europe-52226763.
3
Průběžně aktualizované informace na webu dánského zdravotnického úřadu: Questions and answers on novel
coronavirus, Sundhedsstyrelsen. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
4
COVID-19: The Danish Epidemic Act, Gorrissen Federspiel. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/covid-19-the-danish-epidemic-act.
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Povolání, jako jsou kadeřnice, tatéři, maséři či kosmetické salony a podobné, nemohou nabízet své
služby v běžném režimu, nicméně je možné, aby tyto osoby poskytovaly své služby v domovech
klientů. Zakázány jsou též praktické hodiny v autoškole.
Otevřeny zůstaly při dodržení stanovených pravidel supermarkety, obchody s potravinami a další
maloobchod. V provozu mohou zůstat s určitými omezeními kempy, golfová hřiště nebo
zoologické zahrady.
Uzavřeny byly také školky, školy, další vzdělávací instituce a knihovny.
Všichni veřejní zaměstnanci, kteří nevykonávají kriticky důležité funkce, pracují z domova. Běžný
pracovní režim platí pouze pro veřejné zaměstnance, kteří pracují venku s minimálním sociálním
kontaktem. Stát vyzval soukromé zaměstnavatele, aby umožnili svým zaměstnancům v maximální
možné míře práci z domova.
Byly zavedeny hraniční kontroly. Osobám, které nejsou dánskými občany, je povolen vstup
do země pouze, pokud mají důležitý důvod a nevykazují symptomy onemocnění covid-19.
Ministerstvo zahraničí nedoporučuje dánským občanům vycestovat do zahraničí. Dánům
vracejícím se ze zahraničí se doporučuje dvoutýdenní karanténa a dodržování hygienických
opatření.5
Dánsko provádí preventivní testování (sentinel testing), při kterém je každý týden vybráno několik
praktických lékařů, kteří testují své pacienty s respiračními problémy. Dánské Ministerstvo
zdravotnictví sbírá data také přes internetový systém COVIDmeter, který umožňuje občanům
každý týden hlásit, zda mají nějaké symptomy.6
Dánské úřady nedoporučují nosit roušky, ani jejich výrobu po domácku.7
Kritéria pro uvolnění podle vládních strategií
Dánská premiérka oznámila dne 30. března, že vláda může zahájit postupné, kontrolované
uvolňování přijatých opatření, pokud počet hospitalizovaných zůstane stabilní. Nezbytným
předpokladem také je, aby lidé i nadále dodržovali doporučená preventivní a hygienická
doporučení.8
Postupné otevírání školek a škol bylo oznámeno 6. dubna. Šíření nemoci se v Dánsku zpomalilo a
snižuje se počet hospitalizovaných pacientů. K 6. dubnu je odhadováno, že číslo r v Dánsku činí
0,6.9
Úřady v současnosti pracují na zvýšení testovací kapacity v souvislosti s uvolňováním opatření.
Vláda také chystá aplikaci pro chytré telefony, která bude zajišťovat na dobrovolné bázi tzv.
chytrou karanténu.10
Dlouhodobými cíli vládní strategie proti covid-19 jsou přerušení řetězce šíření nemoci, postupný
přechod zdravotního systému na režim běžného provozu, který bude schopný zvládat
5

Všechna opatření a podrobnosti k nim shrnuje článek na webu dánské policie: Measures against COVID-19 in
Denmark, Politi. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-ofmeasures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
6
Questions and answers on novel coronavirus, Sundhedsstyrelsen. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
7
Ibid
8
Ibid
9
Ibid
10
Informace o uvolňování opatření jsou shrnuty na webu dánské policie: Controlled reopening of the Danish society,
Politi. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/covid19-first-step-ofcontrolled-reopening-of-the-danish-society
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dlouhotrvající epidemii covid-19, a komunikace směrem k veřejnosti o nutnosti dodržování
hygienických opatření.11
Další postup boje s nemocí covid-19 je vyvíjen ve spolupráci se Statens Serum Institut, dánskými
regiony, místní samosprávou, zdravotníky i experty.12 Na strategii první fáze uvolňování se shodla
vládní Sociální demokracie s většinou dalších politických stran a strany nadále hodlají
spolupracovat.13
Fáze pro uvolňování opatření
Shrnutí jednotlivých fází uvolňování opatření
14. duben
Postupný návrat do zaměstnání v soukromém sektoru, přičemž detaily
stanoví úřady ve spolupráci s příslušnými sdruženími podnikatelů a
odborovými organizacemi. Nadále je kladen důraz na flexibilitu a možnost
práce z domova.
15. duben
Školky a základní školy pro žáky do 5. třídy a školní družiny
20. duben
Svobodná povolání, která neumožňují dodržovat vzdálenost mezi
poskytovatelem služeb a klientem
27. duben
Soudy, probační služba a výzkumné instituce
Postupný návrat do zaměstnání v soukromém sektoru je možný od 14. dubna. Detaily stanoví
úřady ve spolupráci s příslušnými sdruženími podnikatelů a odborovými organizacemi. Nadále je
kladen důraz na flexibilitu a možnost práce z domova.
Od 15. dubna mohou postupně na základě uvážení místní samosprávy být otevírány školky a
základní školy pro žáky do 5. třídy. Spolu s nimi se otevřou i školní družiny.14 Ministerstva školství
a zdravotnictví k tomu vypracovala pokyny.15 K uvolnění nižších stupňů vzdělávání vláda
přistoupila na základě informací ze zahraničí o nižší infekčnosti a nižším počtu nakažených v této
věkové skupině.16 Vyšší stupně vzdělávání zůstávají uzavřené. Zvláštní pravidla platí pro žáky, kteří
skládají závěrečné zkoušky.17
První fáze uvolňování byla zahájena 20. 4. 2020 a týká se svobodných povolání, která neumožňují
dodržovat předepsanou vzdálenost mezi klientem a pracovníkem. Seznam těchto profesí zahrnuje
mimo jiné autoškoly, kadeřnické, kosmetické a tetovací salony, lázeňská zařízení atp. Podnikatelé
spadající do této sféry se však mohou rozhodnout neotevřít. V takovém případě budou i nadále
dostávat odškodné od státu jako za dosavadních podmínek. Přesná strategie znovuotevření byla
vypracována na základě dohody mezi úřady, podniky, odborovými organizacemi a dalšími
relevantními organizacemi.

11

Questions and answers on novel coronavirus, Sundhedsstyrelsen. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
12
Ibid
13
Controlled reopening of the Danish society, Politi. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/covid19-first-step-of-controlled-reopening-of-the-danish-societyꓼ
Members in each Party Group, Danish Parliament. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.thedanishparliament.dk/en/members/members-in-party-groups
14
Ibid
15
Dostupné spolu s dalšími vládními dokumenty v dánském jazyce zde:
https://www.sst.dk/da/corona/Materialer?searchWord=genåbning
16
Questions and answers on novel coronavirus, Sundhedsstyrelsen. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
17
Controlled reopening of the Danish society, Politi. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/covid19-first-step-of-controlled-reopening-of-the-danish-society
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Jako doprovodné opatření k této první fázi vypracují úřady všeobecnou strategii testování.
Testovaní budou lidé, kteří pracují tzv. „v první linii“, jejich příbuzní a lidé patřící do ohrožené
skupiny obyvatel. Kromě toho bude testován reprezentativní vzorek dánské populace za účelem
monitorování vývoje epidemie.
Na základě rozhodnutí o rozšíření první fáze uvolňování opatření začala být od 27. dubna postupně
obnovována běžná činnost soudů. Doposud soudy vyřizovaly pouze neodkladné nebo kriticky
důležité případy.18 Dále bude moci docházet k novým nástupům do výkonu trestu odnětí svobody.
Činnost obnovila i probační služba a částečně i výzkumné instituce pro výzkumníky a studenty.19
Všechna ostatní opatření byla prodloužena do 10. května.20
V týdnu od 20. do 26. dubna měla vláda spolu s opozicí, úřady, organizacemi zaměstnavatelů,
odborovými a dalšími relevantními organizacemi vyjednávat o detailech další vlny uvolňování
opatření. Ke dni 27. dubna však nebyl tento plán doposud představen.

Polsko
Základní informace o zavedených opatřeních21
V Polsku byla zavedena striktní omezení pohybu, která však byla již částečně uvolněna. Případy,
kdy dochází k opuštění domova, měly být omezeny na minimum, přičemž v případě pohybu mimo
domov by měl být zachován odstup alespoň 2 metry od dalších chodců. Toto pravidlo by mělo být
aplikováno i v případech rodin žijících v jedné domácnosti s výjimkou rodičů pečujících o děti, osob
pečujících o jinou osobu se sníženou schopností pohybu, zdravotně postiženou nebo osobu se
speciálními výukovými potřebami. Pravidlo zachování 2metrového odstupu a to i od rodinných
příslušníků se aplikuje i po částečném uvolnění opatření z 19. dubna. Omezení vycházení mimo
domov se nevztahovalo na případy cestování za prací a cest spojených s výkonem práce,
dobrovolnictví, zajišťování každodenních potřeb (včetně péče o příbuzné) a aktivit povolených
zákonem spojených s ochranou zvířat proti infekčním nemocem.
Osobám mladším 18 let bylo zakázáno pohybovat se mimo domov bez dohledu dospělých osob,
s výjimkou dobrovolnictví, cest do práce a činností nutných pro každodenní život. Po 19. dubnu je
toto pravidlo aplikováno pouze vůči dětem mladším 13 let, a to bez výjimek.
Omezení pohybu na veřejně přístupných místech se do 19. dubna týkalo i užívání veřejné zeleně a
některých prostranství, tj. například lesů, parků, pláží, trávníků, promenád, bulvárů a dětských

18

20. april udvides første fase af genåbningen, Regeringen, 17. 4. 2020. [online] [cit. 2020-04-27]. Dostupné z:
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/aftale-vedroerende-udvidelse-af-den-foerste-fase-af-en-kontrolleretgenaabning/ꓼ Samlet plan for genåbningen af Danmarks Domstole, Danmarks Domstole. [online] [cit. 2020-04-27].
Dostupné z:
http://www.domstol.dk/om/Nyheder/oevrigenyheder/Pages/GenerelplanforgenaabningenafDanmarksdomstole.asp
x
19
Ibid
20
Controlled reopening of the Danish society, Politi. [online] [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/covid19-first-step-of-controlled-reopening-of-the-danish-society
21
Veškeré informace shrnuté v této části mají zdroj na stránkách vlády, kde jsou dostupné v anglickém jazyce. Webové
stránky v průběhu dne 20. dubna prošly aktualizací tak, aby odpovídaly v dané chvíli platným pravidlům. Z tohoto
důvodu je přiložen odkaz jak na verzi stránek před aktualizací, tak i po aktualizaci. Temporary limitations, Gov.pl. [cit.
2020-20-04] Dostupné z: https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations (verze aktuální k 13.00 dne 20.
4.
2020)ꓼ
https://web.archive.org/web/20200417084813/https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporarylimitations (verze uložená v archivu webu ke dni 16. dubna)
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hřišť. Bylo taktéž zakázáno používat kola ve městech. I po 19. dubnu platí zákaz ve vztahu
k zoologickým zahradám nebo dětským hřištím.22
Nadále platí zákaz shromažďování či pořádání setkání více než dvou osob, s výjimkou setkávání se
s rodinnými příslušníky a kolegy na pracovišti. Zaměstnavatelé musejí od 2. dubna do odvolání
zajistit zaměstnancům k výkonu práce rukavice, přístup k desinfekci a mezi pracovními místy
zaměstnanců musí být udržovány rozestupy alespoň 1,5 metru. Nemůže-li zaměstnavatel zajistit
rozestupy z objektivních důvodů, musí zaměstnancům poskytnout dodatečné ochranné
prostředky. Do 19. dubna včetně byla zakázána účast více než 5 osob na náboženských setkáních
či pohřbech, přičemž osoby, které poskytovaly služby nebo zajišťovaly průběh události, se
do celkového počtu nezapočítávaly. Nyní jsou umožněna náboženská setkávání za podmínky, že je
přítomno méně než 50 návštěvníků a na každého návštěvníka připadá alespoň 15 m2 plochy
modlitebny.23
Ve veřejné dopravě bylo a stále je možné používat pouze polovinu míst, zbytek musí být ponechán
neobsazený (cestující by ideálně měli vždy vedlejší místo ponechat volné). Příkaz se týká i aut s více
než 9 místy a soukromé hromadné dopravy, nikoli osobních aut.
Povinnost zakrývat si na veřejně přístupných místech nebo v práci ústa a nos rouškou nebo šátkem
byla naopak zavedena až dne 16. dubna a je v platnosti do odvolání.
Uzavřeny byly taktéž jesle, školky, dětské kluby, školy a univerzity, prezenční výuka byla nahrazena
vzděláváním dálkovou formou. Ohledně distanční výuky byla přijata speciální pravidla a existují i
webové stránky obsahující studijní materiály, které jsou v souladu s aktuálními základními
osnovami.24 Rodiče dětí mladších 8 let mohou požádat o přídavek na péči.
Zůstává omezen provoz nákupních středisek, respektive mohou v nich být v provozu pouze určité
typy prodejen. Taktéž platila a stále platí řada pravidel směřujících k omezení počtu zákazníků,
kteří v jednu chvíli navštíví konkrétní prodejnu. Po 19. dubnu se tato pravidla částečně uvolnila.
Zároveň nadále platí vyhrazení určitých hodin (10 – 12) pro nákupy či pochůzky osob starších 65
let. Plošný zákaz provozu i poskytování služeb se vztahuje do odvolání např. na kadeřnictví či
tetovací salony. Restaurace, hostinská zařízení či kavárny smí i nadále poskytovat služby
za podmínky, že ke konzumaci bude docházet mimo zařízení (take-away) nebo jsou-li produkty
distribuovány pomocí roznášky. Nadále zůstávají zavřené všechny kulturní instituce a sportovní
zařízení.
Hranice Polské republiky jsou uzavřeny. Do 3. května včetně mohou být překročeny pouze
polskými občany, cizinci, jejichž manžel/ka nebo dítě má polské občanství nebo cizinci v péči
polských občanů, držiteli polské karty, diplomaty, osobami s trvalým nebo dočasným pobytem či
pracovním povolením v zemi, cizinci přepravujícími zboží nebo v zákonem vymezených případech
cizinci s povolením pohraniční stráže. Mezinárodní železniční doprava a vnitrostátní i mezinárodní
letecká přeprava pasažérů by měla být omezena do 26. dubna.
Povinnou čtrnáctidenní karanténu musejí podstoupit osoby, které se vrátily ze zahraničí, byly
v kontaktu s infikovanou nebo potenciálně infikovanou osobou, přeshraniční pracovníci
po překročení hranic a rodinní příslušníci osob v karanténě. Pravidlo by mělo platiti do 26. dubna.

22

Poles can now go outside again. First set of coronavirus restrictions lifted, tvn.24, 20. duben 2020. [cit. 2020-20-04]
Dostupné
z:
https://tvn24.pl/tvn24-news-in-english/poland-opens-green-spaces-and-lifts-part-of-coronavirusrestrictions-4560363
23
Ibid
24
Zdalne lekcje, gov.pl. [cit. 2020-20-04] Dostupné z: www.gov.pl/zdalnelekcje
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Kritéria pro uvolnění dle vládních strategií
Plán postupného uvolnění hranic představil vládní mluvčí Piotr Muller ve dnech 14. – 16. dubna.25
Vláda avizovala, že rozhodnutí o tom, jak bude probíhat postupné uvolňování restriktivních
opatření, učiní v reakci na poslední data ohledně šíření epidemie během Velikonočních svátků.26
Premiér zdůraznil, že plán uvolňování restriktivních opatření do nové ekonomické reality bude
nařízen a projednán s odborníky z oblasti zdravotnictví a ekonomiky27 a že uvolňování bude záviset
i na hodnocení epidemiologické situace.28 Ministr zdravotnictví zároveň zdůraznil, že Polsko může
znovu restrikce zavést k potlačení epidemie, pokud budou čísla nových onemocnění výrazně
narůstat.29 Ministerstvo zdravotnictví bude provádět každý týden hodnocení změn, které proběhly
z hlediska bezpečnostních principů. Přechod k další fázi uvolňování opatření bude záležet na:


Nárůstu počtu případů (včetně nárůstu počtu závažných průběhů onemocnění)



Volné kapacitě a zvládání situace ze strany poskytovatelů zdravotní péče (především
v jednoúčelových infekčních nemocnicích),



Implementaci sanitárních pokynů odpovědnými entitami.30

To znamená, že průběh uvolňování opatření může být uspíšen nebo naopak zpomalen. Situace
v Polsku je nyní velmi dynamická, jednotlivé informace týkající se detailů omezení se od sebe
vzájemně liší v závislosti na stáří informace.

25

PAVLOVSKA, Elena. Poland says it will begin lifting corona restrictions on Apr 19, New Europe, 14. 4. 2020. [cit. 202020-04] Dostupné z: https://www.neweurope.eu/article/poland-says-it-will-begin-lifting-corona-restrictions-on-apr19/
26
Polish govt to ease coronavirus restrictions in coming days – official, Visegrad Group, 14. 4. 2020. [cit. 2020-20-04]
Dostupné z: http://www.visegradgroup.eu/news/polish-govt-to-ease
27
Premier: Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem, gov.pl, 9. 4. 2020. [cit. 2020-20-04] Dostupné z:
https://www.gov.pl/web/premier/premier-przedluzamy-ograniczenia-zwiazane-z-koronawirusem
28
Poles can now go outside again. First set of coronavirus restrictions lifted, tvn.24, 20. května 2020. [cit. 2020-2004] Dostupné z: https://tvn24.pl/tvn24-news-in-english/poland-opens-green-spaces-and-lifts-part-of-coronavirusrestrictions-4560363
29
Poland may retighten coronavirus restrictions if cases spike: minister, Reuters, 20. 4. 2020. [cit. 2020-20-04]
Dostupné
z:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-restrictions-polan/poland-may-retightencoronavirus-restrictions-if-cases-spike-minister-idUSKBN2220LU
30
Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, gov.pl, 16. 4. 2020. [cit. 2020-20-04]
Dostupné z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy
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Fáze uvolňování opatření31
Návrh fází uvolňování restriktivních opatření
od
Konec omezení pohybu pouze na vymezené případy
20. dubna Snížení omezení z hlediska maximálního povoleného počtu osob v obchodech,
na trzích nebo na poštách. Obchody do 100 m2 může najednou navštívit
maximálně čtyřnásobně větší počet osob než je v obchodě počet registračních
pokladen nebo platebních míst. V obchodech nad 100 m2 může být najednou
maximálně tolik osob, aby na každou připadalo alespoň 15 m2.
Konec zákazu navštěvovat parky, lesy, pláže, promenády, třídy (bulváry) a
využívat kola ve městech.
Mírnější kapacitní omezení ohledně účastni osob na náboženských setkáních.
Náboženského setkání se může účastnit maximálně tolik osob, aby na každou
připadalo alespoň 15 m2.
Ukončení zákazu pohybovat se po ulicích bez doprovodu dospělé osoby
pro osoby ve věku 18 - 14 let. Děti do 13 let se stále mohou pohybovat mimo
domov pouze v doprovodu rodičů.
od
Otevření jeslí, mateřských školek, škol a univerzit. Do té doby jsou školy a
27. dubna univerzity povinny poskytovat vzdělávání na dálku.
Uvolnění restrikcí v mezinárodní železniční dopravě a letecké osobní přepravě.
Uvolnění povinnosti podrobit se karanténě po překročení polských hranic.
od
Otevření státních hranic. Do té doby platí, že hranice mohou být překročeny
4. května pouze polskými občany, cizinci, jejichž manžel/ka nebo dítě má polské občanství
nebo cizinci v péči polských občanů, držiteli polské karty, diplomaty, osobami
s trvalým nebo dočasným pobytem či pracovním povolením v zemi, cizinci
přepravujícími zboží nebo v zákonem vymezených případech cizinci
s povolením pohraniční stráže.
červen
Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky na základních školách budou umožněny
nejdříve v červnu. Konkrétní data budou zveřejněna alespoň 3 týdny před
datem zkoušky.
Nadále zůstává nejasné, kdy dojde ke skončení nebo k uvolnění restrikcí ve vztahu k omezení
provozu restaurací, barů, kaváren, kadeřnictví, tetovacích salónů a obdobných služeb, kulturních
institucí, sportovních zařízení nebo kdy dojde k uvolnění omezení ve vztahu k povolenému počtu
osob při přepravě cestujících. Z prohlášení, uveřejněných na oficiálních stránkách polské vlády,
vyplývá, že ještě 9. dubna vláda počítala s tím, že řada z těchto opatření měla být uvolněna k 19.
dubnu.32 Dle v současnosti dostupných informací však mají tato opatření platit do odvolání a ani
z médií nevyplývá, že by došlo k jejich uvolnění.33

31

Temporary limitations, Gov.pl. [cit. 2020-20-04] Dostupné z: https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporarylimitationsꓼ Poles can now go outside again. First set of coronavirus restrictions lifted, tvn.24, 20. května 2020. [cit.
2020-20-04] Dostupné z: https://tvn24.pl/tvn24-news-in-english/poland-opens-green-spaces-and-lifts-part-ofcoronavirus-restrictions-4560363
32
Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej, gov.pl, 9. 4. 2020. [cit. 2020-2004] Dostupné z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej
33
Temporary limitations, Gov.pl. [cit. 2020-20-04] Dostupné z: https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporarylimitations
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Jiný zdroj na stránkách vlády uvádí následující pořadí uvolňování restriktivních opatření, která
rozčleňuje do následujících fází:34
1. fáze
2. fáze

3. fáze

4. fáze

Proběhla od 20. dubna
Otevření obchodů se stavebninami či hobby marketů o víkendech
Otevření hotelů a jiných ubytovacích zařízení
Otevření kulturních institucí – knihoven, muzeí, galerií apod.
Umožnění provozu kadeřnictví a obdobných obchodů
Umožnění provozu gastronomie s určitými omezeními
Otevření obchodů v obchodních centrech se značnými omezeními
Povolení sportovních akcí s účastí do 50 osob (ve venkovních prostorech,
bez obecenstva)
Organizace péče o děti v jeslích, školkách a školních třídách prvního až
třetího ročníku se stanovením maximálního počtu dětí ve třídě
Otevření masážních salónů, solárií, fitness center, posiloven
Umožnění provozu divadel a kin v novém sanitárním režimu

Rakousko
Hlavní existující omezení související s šířením koronaviru a onemocněním covid-19
Dne 15. března 2020 přijala Národní rada spolkový zákon o opatřeních v souvislosti se šířením
koronaviru a onemocněním covid-19 (COVID-19 Gesetz).35 Zákon zahrnoval zavedení jak
ekonomických opatření (zřízení fondu pro krizové řízení, úpravu rozpočtového rámce 20192022
a spolkového rozpočtu pro rok 2020), tak rovněž zavedl možnost ministerstva zdravotnictví
vydávat prozatímní opatření proti šíření onemocnění covid-19 (část 8 zákona COVID-19 Gesetz,
označována jako COVID-19-Maßnahmengesetz).
Mezi jinými spolkové ministerstvo zdravotnictví zavedlo následující opatření:
 Dne 16. března spolkové ministerstvo zdravotnictví zavedlo prostřednictvím nařízení
omezení volného pohybu osob na veřejném prostranství. Nařízení rovněž stanovilo výjimky
(bezodkladná cesta k lékaři či z důvodu ohrožení zdraví, života a majetku, návštěva
příbuzných a zajištění podmínek pro jejich existenci, cesta do zaměstnání, cesta za účelem
nákupu potravin a léků, sportovní aktivity profesionálních sportovců na neveřejných
sportovištích). Na veřejném prostranství musejí osoby nesdílející společnou domácnost
zachovávat odstup jednoho metru.36
 Ministerstvo zdravotnictví na základě ustanovení § 1 tohoto zákona COVID-19Maßnahmengesetz vydalo nařízení o uzavření obchodů a provozoven až na stanovené
výjimky (zahrnující obchody s potravinami, lékárny, drogérie, provozovny se službami
pro znevýhodněné osoby, tankovací stanice, obchody s potřebami pro zvířata a další).37
34

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, gov.pl, 16. 4. 2020. [cit. 2020-20-04]
Dostupné z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy
35
12. Bundesgesetz COVID-19 Gesetz. RIS.bka.at [online], 15. März 2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011078.
36
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des
COVID-19-Maßnahmengesetzes StF: BGBl. II Nr. 98/2020. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011078.
37
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 StF: BGBl. II Nr. 96/2020. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011076.
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Ministerstvo zdravotnictví dále zavedlo povinnost pro občany sousedních států cestujících
do Rakouska prokázat svůj zdravotní stav prostřednictvím potvrzení na negativní test
na přítomnost koronaviru. Rakouští občané měli povinnost při návratu do země podrobit
se čtrnáctidenní domácí karanténě.38

Přehled všech platných opatření týkajících se hygienicko-epidemiologické situace je dostupný
ze stránek spolkového ministerstva zdravotnictví.39
Postupné uvolňování opatření dle vládního plánu z 6. dubna40
Dne 6. dubna 2020 rakouská vláda zveřejnila plán postupného uvolňování opatření, která měla
předcházet šíření koronaviru a epidemie onemocnění covid-19. Plán byl oznámen na tiskové
konferenci za přítomnosti spolkového kancléře Sebastiana Kurze, vicekancléře Wernera Koglera,
ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera a ministra vnitra Karla Nehammera.
Vláda k plánu poukázala, že kvůli rychlému šíření viru a malé znalosti o něm nelze stanovovat
konkrétní referenční hodnoty, které by napomohly rozhodování. Z toho důvodu se vláda přiklání
k výhledu, namísto detailního plánu, a veškeré kroky musejí být adekvátně průběžně hodnoceny.
Uvolňování opatření tak musí doprovázet monitoring aktuální situace. Pro uvolňování opatření je
klíčová situace ve zdravotnictví a nárůst nových případů onemocnění, včetně případů vyžadujících
intenzivní péči. Jedním z klíčových indikátorů je kapacita míst na jednotkách intenzivní péče
v rakouských nemocnicích. Podle ministra zdravotnictví byla situace na začátku dubna stabilní
s denním nárůstem 1,6 % nových případů z počtu testovaných. Pro srovnání je v tabulce zobrazen
počet klíčových indikátorů z doby, kdy vláda oznamovala uvolňování opatření, a aktuální údaje
(k 21. 4. 2020).
Údaj k 6. dubnu Údaj k 21. dubnu
Potvrzené případy
10711
14790
Případy vyžadující hospitalizaci
1074
756
Případy vyžadující intenzivní péči
250
196
Počet testovaných
55863
189018
Zdroj: vlastní zpracování na základě Bundeskanzleramt.gv.at41 a Sozialministerium.at42 za použití
dřívějších verzí webových stránek prostřednictvím web.archive.org
Vedle uvolňování ale došlo k prodloužení některých opatření (například omezení pohybu), či
zavedení nových opatření a dílčích nástrojů pro uvolňování zavedených opatření.

38

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über Maßnahmen bei
der Einreise aus Nachbarstaaten StF: BGBl. II Nr. 87/2020. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011072.
39
Coronavirus – Rechtliches.
40
Zpracováno na základě Bundeskanzler Kurz: Stufenplan für schrittweise Öffnung von Geschäften nach Ostern, aber
Maßnahmen weiter befolgen. Bundeskanzleramt.gv.at [online], 6. April 2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzlerkurz-stufenplan-fuer-schrittweise-oeffnung-von-geschaeften-nach-ostern-aber-massnahmen-weiter-befolgen.html.
Další zdroje uvedeny v poznámkách.
41
Bundeskanzler Kurz: Stufenplan für schrittweise Öffnung von Geschäften nach Ostern, aber Maßnahmen weiter
befolgen.
Bundeskanzleramt.gv.at
[online],
6.
April
2020
[cit.
2020-04-21].
Dostupné
z:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzlerkurz-stufenplan-fuer-schrittweise-oeffnung-von-geschaeften-nach-ostern-aber-massnahmen-weiter-befolgen.html
42
Coronavirus. Aktuelle Informationen. Sozialministerium.at [online], 21. April 2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html.
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Tabulka zobrazuje rozfázování uvolňování opatření souvisejících se zamezením šíření koronaviru a
onemocnění covid-19.
14. duben
1. květen
4. květen
Polovina května

Otevření obchodů a provozoven do 400m2 prodejní plochy, zahradnictví a
stavebnin
Otevření všech obchodů
Obnovení výuky v maturitních ročnících středních škol (od 4. května)
Předpokládané obnovení výuky ve školách

Omezení volného pohybu
Omezení volného pohybu s výjimkou cesty do zaměstnání, na nákup, dobrovolnické činnosti
s cílem podpory ostatních lidí, procházek a sportovních aktivit je podle plánu prodlouženo až
do konce dubna. Vláda vyzvala občany, aby toto opatření respektovali, protože právě
disciplinovanost občanů a jejich sebeomezení od kontaktu s dalšími lidmi povede ke snížení šíření
vlivu a onemocnění, a tak umožní provádět plán uvolňování ostatních opatření. Plán byl
představen před Velikonoci s výzvou občanům, aby během nich zamezili osobnímu kontaktu a
nenavštěvovali příbuzné a nestýkali se s jinými osobami mimo osoby ve společné domácnosti.
Protiepidemická opatření
Pilířem pro uvolňování opatření se stala i nadále platná omezení pohybu, rozšíření povinnosti
zakrytí úst a nosu rouškami na prostředky veřejné dopravy a také ochranná strategie pro seniory
a rizikové osoby s polymorbidní diagnózou zahrnující jejich preventivní izolaci. Vedle toho vláda
předpokládala posílení kapacit na testování protilátek, náhodné testování a posílení nástrojů
pro prognózování.
Uvolňování opatření v oblasti maloobchodu, služeb a pohostinství
Od 14. dubna jsou obchody s plochou do 400 m2, zahradnictví a stavebniny otevřeny za podmínky
dodržování epidemiologických opatření (zakrytí nosu a úst, dostupná dezinfekce u vchodu,
omezený počet nakupujících v jeden okamžik). Vláda dále předpokládá otevřít všechny obchody
k 1. květnu. To by mělo zahrnout také nákupní centra a kadeřnické salóny za předpokladu zavedení
odpovídajících hygienických opatření. Ostatní provozovny služeb, pohostinství a hotely by měly
být otevřeny v polovině května; k rozhodnutí by na základě momentální situace mělo dojít na konci
dubna.
Uvolňování opatření v oblasti školství, organizace maturit
Školní výuka zůstane do poloviny května ve formě distanční (tzv. Home-schooling, Fernlehre);
o dalším postupu by mělo být rozhodnuto na konci dubna.
Maturitní a závěrečná zkouška by měly proběhnout podle zvláštního plánu ministerstva školství,
které ministerstvo zveřejnilo 8. dubna. Výuka v maturitních ročnících by měla být obnovena 4.
května. Písemná část maturitní zkoušky by měla proběhnout od 25. května. Omezena by měla být
pouze na tři předměty (mateřský jazyk, cizí jazyk a aplikovaná matematika). Rovněž ministerstvo
počítá s ústní částí a to od 29. května; zkoušení se ale z hygienického důvodu prodlužuje, aby bylo
možné zajistit dostatečné větrání mezi jednotlivými zkoušenými žáky. Ministerstvo rovněž plánuje,
že závěrečné hodnocení bude brát v potaz dosažené výsledky žáků v maturitním ročníku. Možnost
opakovat maturitní zkoušku ministerstvo předpokládá na konci června. K 30. červnu by měli
maturanti obdržet maturitní vysvědčení. Přiměřeně se předpokládá obdobná organizace ukončení
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studia v učebních a technických oborech bez maturitní zkoušky.43 Plán rovněž počítá s tím, že
ohrožení žáci by měli zkoušky složit vzdáleně.
Přijímací zkoušky na vysoké školy by měly proběhnout v elektronické formě. Na vysokých školách
budou rovněž pořádány zkoušky opět v elektronické formě.
Pořádání kulturních a společenských akcí
Pořádání kulturních a společenských akcí se podle plánu předpokládá až na konci června;
o detailním plánu uvolňování opatření, která zakazují sdružování osob mimo společnou
domácnost, se má rozhodnout na konci dubna, kdy budou představeny detailní plány pro oblasti
vzdělávání, sportu, kultury a společenských událostí.
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