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NÁVŠTĚVNÍCI

omezit na nezbytné 
kontakty, maximálně 

na 3 další domácnosti

omezit na nezbytné 
kontakty, maximálně 

na 3 další domácnosti
1 z jiné domácnosti

žádní návštěvníci 
povoleni

žádní návštěvníci 
povoleni

žádní návštěvníci 
povoleni

SETKÁNÍ

10 uvnitř, 50 mimo 
dům, nebo na zahradě

6 uvnitř 15 venku
žádné společ. nebo 

rodinné setkání
žádné společ. nebo 

rodinné setkání
žádné společ. nebo 

rodinné setkání
žádné společ. nebo 

rodinné setkání

SVATBY, POHŘBY

100 účastníků 50 účastníků 25 účastníků 6 účastníků 6 účastníků žádné svatby

VNITŘNÍ UDÁLOSTI

Až 100 účastníků
 ve vnitřních prostorech

50-100 účastníků na 
základě velikosti prostor žádné vnitřní setkání žádné vnitřní setkání žádné vnitřní setkání žádné vnitřní setkání

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI

100 vnitřní, 
200 venkovní

50 vnitřní, 
100 venkovní

žádné sportovní 
údálosti, až na 
profesionály

žádné sportovní 
údálosti, až na 
profesionály

žádné sportovní 
události

žádné sportovní 
události

BARY, KAVÁRNY 
A RESTAURACE

otevřeno s ochranými 
opatřeními

otevřeno, ale setkání 
pouze 6 osob

otevřeno pro dovoz 
a "s sebou", nebo 
venkovní posezení 

(max. 15 osob celkem)

otevřeno pro rozvoz 
a "s sebou", nebo

 venkovní posezení 
(max. 15 osob celkem)

otevřeno pouze pro 
rozvoz, nebo "s sebou"

otevřeno pouze pro 
rozvoz, nebo „s sebou“ 

pouze pro ohrožené 
či opuštěné osoby

VNITROSTÁTNÍ POHYB

žádné restrikce žádné restrikce

pobyt pouze ve své 
zemi/regionu, mimo pra-
covní/studijní a nezbyt-

né potřeby

pobyt pouze ve své 
zemi/regionu, mimo pra-
covní/studijní a nezbyt-

né potřeby

pobyt pouze doma, 
mimo cvičení do 5km 

od domova

pobyt pouze doma, 
mimo cvičení do 100m

od domova

MEZINÁRODNÍ POHYB

žádná omezení

při přijezdu vyplnění 
kompletních informací

 (s kým, kam jede, 
kontakty). přes bar code 
se uloží v databázi HS

požadavek na negativní 
test 3 dny

požadavek na negativní 
test 48 hodin

testování pendlerů na 
místě, na náklady státu

příjezd možný jen pro 
služební cesty

HROMADNÁ DOPRAVA

doporučeno cestování 
mimo špičku, nebo na 

kole a pěšky

během špičky pouze 
50% kapacita pro 
nezbytné důvody 

a pracovníky

po celý čas pouze 50% 
kapacita nezbytné důvo-

dy a pracovníky

vyhýbat se hrom. 
dopravě, 25%

 kapacita pouze pro 
nezbytné důvody 

a pracovníky

vyhýbat se hrom.  
dopravě, 25% 

kapacita pouze pro 
nezbytné důvody 

a pracovníky

vyhýbat se hrom.
dopravě, 25% 

kapacita pouze pro 
nezbytné důvody 

a pracovníky

ŠKOLY

roušky, rozestupy, 
nemíchat kolektiv 

o přestávkách

výuka jen pro děti ZŠ 
a nižších ročníků, 

víceletých gymnázií 
+ praktická výuka SŠ

otevřen jen první stupeň 
a MŠ, jinak online 

+ praktická výuka SŠ

otevřené MŠ, 
kombinovaná výuka 

první stupeň,
 jinak online

do škol chodí jen
 jednotlivé děti, které 

nemohou zůstat doma/
nemají dostatečnou 
techniku (včetně MŠ)

budovy uzavřeny, 
vše online

OMEZENÍ PRACOVNÍCH 
KOLEKTIVŮ

žádná omezení doporučení home office doporučení home office
nařízený home office 
a omezení úředních 

hodin

v práci zůstávají jen 
kriticky potřební 

zaměstnanci, úřední
 hodiny pouze pro

 sociální dávky

zakázat výrobu, pokud 
není možno 2metrové 

rozestupy, všichni admin 
doma, ruší se úřední 

hodiny

MOTIVACE ZA OPATŘENÍ

částečná náhrada pro 
zrušené kulturní 
a sportovní akce

60% náhrada mzdy 
(pro FO), 40% náhrada 

nákladů - nájem, prošlé 
zboží (pro PO)

70% náhrada mzdy 
(pro FO), 50% náhrada 

nákladů - nájem, prošlé 
zboží (pro PO)

navíc 100 Kč každému 
sebevytrasovanému

navíc 400 Kč každému 
za den karantény 

(pro nízkopříjmové 
skupiny)

400 Kč každému za den 
karantény (všem)

POVINNÉ ROUŠKY 
+ RUKAVICE

nemocnice
navíc hrom. doprava, 

školy a úřady
navíc obchody

všude uvnitř + v místech 
koncentrace lidí venku

všude uvnitř 
+ v místech

 koncentrace lidí venku

navíc venku i uvnitř, 
povinné rukavice

MALOOBCHODNÍ 
PRODEJNY

otevřeno s ochranými 
opatřeními, dodržování 

3R

otevřeno s výjimkou 
stravovacích služeb 

v nákupních střediscích 
plus dodržování 3R

otevřeno s výjimkou 
stravovacích služeb 

v nákupních střediscích 
plus ale zavedení ome-

zení pro počet zákazníků 
přítomných v jeden 

okamžik na m2 prodejny

zavřené prodejny 
a občerstvení v rámci 
obchodních centrech 

nad 5 tisíc m2

zavřené všechny 
maloobchodní prodejny 
vyjma potravin, základ-
ních potřeb, lékáren, 

autoservisů

zavřené všechny 
provozovny vyjma 

obchodů s potravinami 
a lékárny, max. počet 

zákazníků v daný 
okamžik nesmí překročit 

limit: 1 osobu na 4 m2

navrhované 
spouštěče, 

které je 
třeba doplnit 

ČÍSLO R VĚTŠÍ NEŽ... 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1,6

DENNÍ POČTY 
NAKAŽENÝCH VĚTŠÍ NEŽ...

400 1 000 3 000 8 000 15 000 20 000

% POZITIVNÍCH TESTŮ 
VĚTŠÍ NEŽ...

4 6 10 15 30 40

VÝHLED ZAPLNĚNÍ JIP 
V NEMOCNICÍCH 

ZA 3 TÝDNY VĚTŠÍ NEŽ...
70% 80% 90% 100% 110% 120%

makro-
ekonomické 

náklady 
dopadů

DOPADY NA VEŘEJNÉ 
ROZPOČTY ČR V MLD. KČ

Nemožné kvantifikovat ani expetním odhadem - velmi záleží na reakci vlády a jejích opatřeních; popřípadě se pokusit kvantifikovat 
dopady přímo navrhovaných opatření do VR

makro-
ekonomické 

náklady 
dopadů

DENNÍ PROPAD 
EKONOMIKY ČR 

V MLD. KČ
do 0,8 mld. Kč 1-2 mld. Kč 2-4 mld. Kč 4-5 mld. Kč

Model „letního“ fungování 
v Česku; HDP bylo ve 3Q 
o 0,82 mld. denně nižší 

než loni (celkem 
o 76,6 mld. za 3Q)

Zasažená především HOREKA a cestovní ruch
 (2-4 % ekonomiky), omezen prodej v nákupních 

centrech => maloobchod (4 % ekonomiky) 
zasažen maximálně z poloviny

Zhruba 13 % zasažené
 ekonomiky a to z oboru 
služeb (10 % ekonomiky) 

a dopravy (váha 3 %) 
nemůže fungovat na více 
než polovinu své původní 

kapacity v roce 2019

Postiženo 13-20 % 
ekonomiky a to nejen 

z oboru služeb 
(10 % ekonomiky) 
ale i dopravy (3 %)

Postiženo přes 
25 % ekonomiky a to 
nejen z oboru služeb 

(10 % ekonomiky) 
ale i dopravy (3 %), 
průmyslu a exportu

N ÁV O D  K  P O U Ž I T Í  TA B U L K Y :    

Variantní rozhodovací matice možných opatření a dopadů

0,8-1 mld.  Kč

Hodnoty doplní min. zdravotnictví, 
ÚZIS apod.

4. 

Vychází se z irské verze, 

mírně rozšířeno. 

Opatření je možno 

dělat celostátně 

i regionálně.   

1. 

Tabulka si neklade nároky na 

správnost všech hodnot. 

Hlavním cílem je rozpoutat 

diskusi a získat ke 

spolupráci další odborníky.

2. 

Ohrožené skupiny (10-15%) populace vyčerpají více 

než 80% alokovaných lůžek a personálu. Tedy místo 

plošných zásahů je nutno koncentrovat pozornost 

zejména směrem na ohrožené skupiny, zapojení 

praktiků k identifikaci a plošnému testování. 

3. 

Ohrožené skupiny by bylo ideální více chránit. Není ale možné 

seniory izolovat od rodiny. Zůstat o samotě by bylo pro spoustu 

z nich těžké, budou se chtít vídat například s vnoučaty. 

Doporučujeme proto po 50 dnech každému poslat jednu 

opakovatelně použitelnou nanoroušku na náklady státu.


