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Zákaz provozu Výjimky a podmínky 

Maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách 
(včetně výdejových okének) – týká se pouze živností podle 
živnostenského zákona (týká se pondělí až soboty v čase 05:00 
– 19:59) 

• prodejny potravin 

• prodejny pohonných hmot 

• prodejny paliv 

• prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží 

• lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků 

• prodejny malých domácích zvířat 

• prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata 

• prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží 

• prodejny novin a časopisů 

• prodejny tabákových výrobků 

• prádelny a čistírny 

• provozovny servisu a oprav silničních vozidel 

• provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na 
pozemních komunikacích 

• prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím 

• provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním 
způsobem 

• prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby 

• pokladny prodeje jízdenek 

• květinářství – v provozovně mohou být max. 2 zákazníci 

• provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou 
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu 
ve stavebnictví 

• prodejny textilního materiálu a textilní galanterie 

• provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů 
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti 

• provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení 
účetnictví vedení daňové evidence 

• zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost 

• provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost 
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• provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování 
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do 
uren 

• myčky automobilů 

• prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují 
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny 

• provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren 
 

 Provozovna může být otevřená za podmínky, kdy se zde uvedené zboží a služby 
převážně prodávají nebo nabízejí  

 Zákaz se nevztahuje na  činnosti, které nejsou živností podle živnostenského 
zákona (viz § 3 živnostenského zákona) 

 Zákaz se nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej 
potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část 
provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí 
provozovny (např. páskou). 

Maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách 
(včetně výdejových okének) – týká se pouze živností podle 
živnostenského zákona (týká se pondělí až soboty v čase mezi 
20:00 hod. až 04:59 hod. a celé neděle) 

• čerpací stanice s palivy a mazivy 

• lékárny 

• prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních 
stanicích a autobusových nádražích, 

• prodejny ve zdravotnických zařízeních, 

• vybrané provozovny stravovacích služeb 
o provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost 
o provozovny stravovacích služeb v ubytovacích zařízeních za podmínky, že 

poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 
06:00 hod. a 20:00 hod. 

o prodej mimo provozovnu stravovacích služeb s tím, že prodej zákazníkům 
v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 
hod. a 06:00 hod. 

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna mimo obchodní 
centra a v obchodních centrech s prodejní plochou do 5 000 m2 

• Mimo provozovnu (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem 
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v 
místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 
06:00 hod. 
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• Rozvoz občerstvení bez časového omezení. 

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna v obchodních 
centrech s prodejní plochou nad 5 000 m2 

- (není umožněno ani výdejní okénko) 

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna apod. 
v ubytovacím zařízení 

Pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod 

Cukrárny, lahůdky, vinotéka, pivotéka Pouze pokud se nejedná o provozování pohostinské činnosti (tzn. běžně je zde jen 
pultový prodej s sebou); v opačném případě lze přes okénko. 

Poutě, cirkusy apod. - 

Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, (vč. 
vzdělávacích kurzů, např. jazykové kurzy, příprava na přijímací 
zkoušky, kreativní kurzy, kurzy z oblasti psychoterapie, HR, 
ovládání PC, koučink, rekvalifikační kurzy) 

- 

Veletrhy - 

Herny, kasina a sázkové kanceláře - 

Vnitřní sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. 
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo 
kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostory venkovních 
sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center 

Tělocvik v mateřských školách 

Umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro 
kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně 
saun, solárií a solných jeskyní 

Pokud se jedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb 

ZOO, botanické zahrady - 

Muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné 
historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária 

 

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 

- 

Kina, divadla - 

Valné hromady právnických osob - 

Ubytovací služby • Ubytování osob za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné 
činnosti 
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• Ubytování osob, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona 

• Ubytování cizinců do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením 
na ČR 

• Ubytování osob, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa 

• Ubytování osob, 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 

• Ubytování osob za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto 
usnesení vlády 

Tržiště, tržnice a mobilní provozovny (prodej ve stáncích, 
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), 
pochůzkový a podomní prodej 

• Pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde 
není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně 

• Prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z 
mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a 
výrobků z medu, vyrobených na území České republiky 

• Za splnění následujících podmínek 
o zakazuje se konzumace na místě 
o odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 

metry 
o v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 

osob na 400 m2 

 

 Velkoobchodní prodej je obecně povolen. 

 Služby poskytované u zákazníků (např. doma, ve firmě) nejsou obecně zakázány. 

 Zahrádky provozoven stravovacích služeb musí být rovněž zavřeny. 

 Jsou zakázána výdejní okénka u výše uvedených zakázaných provozoven s výjimkou provozoven stravovacích služeb za stanovených 

omezení. 

 Je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. 

 Venkovní sportoviště (střelnice, minigolf, tenis apod.) mohou být v provozu s výjimkou vnitřních prostor těchto sportovišť. 
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Co se rozumí prodejnou domácích potřeb?  

Za prodejny s domácími potřebami se považují takové maloobchodní prodejny, které jsou zaměřeny na sortiment užívaný v domácnosti. Jedná se 
například o kuchyňské potřeby a nádobí, drobné spotřebiče, pomůcky pro úklid a další domácí práce (čištění, praní, žehlení), doplňky pro domácnost, 
drogistické zboží. 

 


